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[শি মহারামায়ণ। 
বেরাগ্যপ্রকরণ । 

গ্রথম সগ 1? 

রি লে যাহা ভইতে সমুদার ভূত আবিভুতি হশ, বর্তমানে বাহাতে স্থিনি 

ও দা বাহাতে এ সকল উপশম প্রাপ্ত অর্থাৎ বিলীন হয, "সেই 
অন, রঙ্গের উদ্বেশে নমঙ্কার১। মে চিদেকরস বঙ্গ বস্ত হইতে 

জের, দষ্টা, দর্শন, দৃগ্ঠ, কর্তা, হেতু ও ক্রিঘা, এই সকল 

তন গ্রাভূতি হইনাছে, সেই সাক্ষা হচ্ঞানন্বরূপ পরক্গের উদ্দেশে 
টার ্ রি, | 

যে রি পুর্ণ শিরভিশখনিন্ধমহোদবি হইতে আনন্দকণা আকাশে ও পি 
| ঝা, ব্রদপোক্ান্ত বর্ণ লোকে ও মনুষ্যাদি স্তম্ব পর্যন্ত জীবলোকে 
[ক্পপে প্রকাশ পাইতেছে ও বাহার আনন্দকণা জীবের জীবন, সেই 
ব্ধপ পববন্গকে নমন্কারগ। * 

উ্ক্ষ-সচ্চিদা লী. সেই জন্য ঠাহাকে সং, রি আনন্দ, এই ডিন শবে ভিডি 
টি! তদনুনাবে প্রথন শোকে সদ্রপেব, দ্বিতীয় প্লোকে চিদ্রপের ও তৃতীয় শ্লোকে 
র়পব ২মলণ কনা ভউষাছে। ফলকন্ে সৎ. চিৎ আশ্ম-দ, এই তিন শব্দ একস তরঙ্গ, 

ক বাবাচক। যে সত, সেই চিৎ, সেই আনন্দ নী চি, ও আনন্দ, এই 
১ 

ৃ ছক ও প্রাণা দি. গ্রহণ কবায় কত্তী, ফলভোক্ত ভ।বে নি 
তিইওয়াঘ হেত, কিয়ানুসাবী হগলায খিযা। তিনি এবন্প্রক!লে স্দাস্মদ। 



হা বাশিষ্-মহারামায়ণ। 

পাতনিক! | 

স্তীক্ষ নামক জনৈক ক্রাঙ্গণ সংশরাবিষ্টচিন্তে মহর্ষি অগস্তির আশ্র 
গমন করিষা শিষ্যোচিত বিনয়াদি সহকারে অভিবাদনাদি করতঃ মুনিবে 

গিজ্ঞাপা করিলেন, ভগবন্! আপনি ধর্মারহস্তবেত্তা ও সর্বশান্্ধৎ। আমা 
এক মহান্ স'শর উপস্থিত হইনাঁছে তাহা আপনি কৃপা করিরা বলুন। অর্থা 

উপদেশ প্রদান দ্বারা আমার সে সংশর অপনোদন করুন্*। আমার সংশ 

এই রে"কর্ধ নোক্ষে কারণ ? কিজ্ঞান মোক্ষের কারণ ? অথবা কর্ম, জ্ঞম 

উতর মোক্ষের সাধন? এই পক্ষত্ররের মধ্যে কোনটা যথার্থ তাহা আমা 

নিশ্চন করিয়া বলুনণ।5 | 
অগন্তি কহিলেন, স্তৃতীক্ষ ! পর্ষিগণ ধেমন উভয় পক্ষ দ্বারা আকশি পে 

বিচরণ করে, এক পক্ষ অবলদ্বনে গগনমার্গে বিচরণ করিতে সমর্থ হয় ন 

তেমনি জীবগণও জ্ঞান, কম্ম, উভন্ধ মবলম্বন করিনা পরম পদ মোঁক্ষ লাঁ 

করিয়া থাকে" । কেবন কর্দে ও কেবল জ্ঞানে মোক্ষ হঘ না। জ্ঞান 

কর্ম * উভয়ের দ্বারা মোক্ষলাত হর বগিয়া সাধুগণ উভমকেই মোক্ষের সাধ 
অর্থাৎ উপায় বপিনা জাঁনেন। এই বিষয়ে তোমর নিকট একটা, ইতিহ্থা 

বৃণি, বণ কর” । 

পূর্বকালে অগ্থিবেগ্ঠ মুনির পুজ বেদবেদাঙ্গপারগ সর্শান্ববিশারদ কারণ 
নার্ষে এক ত্রাঙ্মণ ছিলেন । তিনি গুরুণহে অবস্থান করতঃ বেদাধ্যঘ়ন সম্গঃ 

"করিয়া দীর্ঘক।ল পরে স্বগৃহে প্রত্যাগত হইলেন৯।১০ | 

পুর্বে কর্মকাণ্ডের প্রতি তাহার সংশয় জন্মিষাছিল, এক্ষণে তিনি গর 

আপিয়া কর্মমত্যগী হইয়া গিকর্খে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এদিে 

অগ্নিবেন্ত দেখিলেন, পুজ অন্ধ্যাবন্দনাদি অন্ুষ্েম্ কশ্ম কিছুই কর্ধে না, ক 
বঞ্জিত হইরা কালবপন করিতেছে১১। অনন্তর ভিশি পুত্রকে তাহা 

হিতার্থে এইরূপ এইরূপ কথ! বলিতে লাগিলেন। প্পুত্র! একি! তু 

স্বকর্ম্ের পালন করিতেছ না কেন ?১২ হন কর্ম্মবিবঙ্জিত টি কি প্রকা্ 

* জ্ঞান ও কর্ম পরস্পর বিবোধী । জ্ঞান শব্দে তত্ব জ্ঞান। জ্ঞানকালে কর্ণ হয় না, কর্মকা 

জ্ঞান অভিষঠত হয। সবতরাং বুঝিতে হহবে, জ্ঞান কর্ধের সমুচ্চয় নহে, কিন্তু অঙ্গপ্রধানভা 

অর্থাৎ উপকাধাউপকারকভাব। আগে কণ্ম, পরে ততপ্রভাবে জ্ঞন। মর্ম কথা এই যে, কণ 

দ্বার। চিত্তমন ন্ট হয়, তাদৃশচিত্তে তস্থ জ্ঞান প্রাদূভূতি হয়। 



গণ _বৈরাগ্য প্রকরণ । ৩ 

দ্িলাভককৰিবে তাহ! আমায় বল। এবং তোমার এই কন্মপরিত্যাগের, কারণ 
চট তাহাও বল”১৩ । 

 কারুণ্য বলিঞ্ীন, “মবণাবধি অগ্নিহোত্রাদি যাগ করিবেক, নিত্য সন্ধ্যা 
নাদি কপ্টরবেক” এই সকল বাক্য (শ্রুতি ) ও তদ্বেঠিবিত ধর্শসকল প্রবৃত্তি- 
টত। এতদন্রূপ স্মৃতিবাক্যও আছে? 

“ধনের দ্বারা, কর্মের দ্বারা ও সন্তানোতপত্তির দ্বারা মোঁক্ষ ভয় না। পূর্ব 
কোলে প্রধান . প্রধান যতিগণ কেবল মাত্র পরিত্যাগের দ্বারা অর্থাৎ 

সন্ন্যাস দ্বারা যুক্তিলাঁভ করিয়াছিলেন” এ সকল বাক্য নিবৃত্তিঘটিত, ৃ 

ঘর হে পিতঃ! “্দাবজ্্রীবন অগ্নিহোতাদি করিবেক”। “নিত্য সন্ধা রি 
্রন্দনা ) করিবেক” ইহাও তি বাক্য এবং “কর্মাদির দ্বাবা মোক্ষ 
| না, তাহা কেবল ত্যাগ দ্বারাই হর” ইহাও অতি বাক্য । দ্বিবিধ শ্রুতি 
ফান উক্ত উভমের কোন্ পথ অবলম্বনীষ তাহা বুঝিতে না পারায় সন্দিগ্ধ 
রি কন্মান্টটানে বিবত হইসাছি১৬। 

অগন্তি কহিণেন, কারুণ্য পিতাকে এইবপ বলিশা মৌনাবলম্বন করিলেন। 
অগ্রিবেষ্ত পুজকে মৌন দেখিগা পুনর্ধার কহিলেন১৭ । পুক্র! 

নি তে [সাকে,একটা মহতী কথা বলি, অবণ কর। শুনিয়া তাহা জদয়ে ধারণ 
ও, বিচার করিও, পৰে দাহা ইচ্ছা ভাহা কৰিও১৮। পুর্বে, হিমালয়ের থে 
্ কামসন্তপ্তা কিশ্রপীসমূহ কিন্নরগণের সহিত পরম স্থখে বিহার ও$মযুর . 

গণ প্রমোদ সহ্কাবে জীড়া করিয়া থাকে, যে স্থানে সর্ধপাপনাশিনী গঙ্গা 
[ষমূনা প্রবাঠিতা ভইতেছেন, সেই পরম পবিত্র প্রদেশে স্ুরুচীনারী এক” 
জানা একদা উপবিষ্টা ছিলেন১৯।২”। স্ুক্চি যদচ্ছাক্রমে নেত্র পরিচালন 
বিতে বন্ূণতে দেখিলেন, ইন্দদূত তাহার সন্মুখস্কন্তরীক্ষ পথে গমন করিতে-* 
ন। মহাভগাবতী স্ুক্চি ইন্দ্রদুতকে দেখিয়া কহিলেন, হে মহাভাগ ! 
পনি কোথ| হইতে আগমন করিতেছেন এবং সম্প্রতি কোথাইবা গমন 
রিবেন ভাহ! আমার কৃপা করিধা বলুন২১।২২ | 

দেবদূত বলিলেন, সুক্র ! তুমি উত্তম কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ। যে নিমিত্ত 
স্থানে গিযাছিলাম তাহা ভোমার নিকট বর্ণন করি, শ্রবণ কর। হে 
[বণিনি! ধম্মরাল রাজর্ষি অরিষ্টনেমি বৈরাগা অবলম্বন পূর্বক পুভ্রের 
তি রাজ্যভার সমপ্পণ করতঃ তপোহুগ্ান বাসনায় বনে গমন করিয়াছেন । 
নি এক্ষণে জুবম্য গন্ধমাদন পর্বতে দুশ্চর ভপস্তাঁয় নিমগ্র আছেন২৩।২১। 



৪ বাশিষ্ঠ*মহারামামণ | ১ সর্গ 
হু 

আমি সুরপতির আজায় তাহার নিকট গমন করিয়াছিলাম ; এক্ষণে 

. সাহাব ঘেই আদি কার্ধ্য নির্বাহ করিসা সে স্থানেন বৃত্তান্ত ধিদিত করিবার 

জন্য পুনর্ব।র স্থরপতিব সন্নিধানে গমন করিতেছি । “০সুরুচি বাঁললেন, 

প্রভো! রাজর্ধির সহিত আপনার কিন্ধপ কথোপকথন হইল তাহা শুনিতে 

ইচ্ছা করি। আনি বিনয়সহকারে জিজ্ঞানী করিতেছি, আপনি বলুন) 

- অবহেলা করিবেন না১»। দেবদূত কহিলেন, ভদ্র! তথাকার গমুদায়ঃ 

বুস্তান্ত বর্ণন করি, শ্রবণ কর। 

বাঁধি অরিষ্টনেমি দেই গন্ধমাদনশূঙ্গস্থ মনোহর কাননে যাঁর পর নাই 

কঠোর তপপ্যাৰ প্রবৃ্ত আছেন" । আুররাজ ইন্দ্র তাহা জ্ঞাত হইঘা আমাকে 

আদ! করিলেন, “দূত! তুমি না অপ্দর, সিদ্ধ, কিন্ন ও ঘক্ষগণ পবিশোভিত 

এবং বেএ, বীণা ও মৃদক্ষাদি বিবিধ সুমধুর বাদ্যে নিনাদিত উত্কষ্ট বিমান 

লইঈনা গন্ধমাদন পর্বতের শাল, তাল, ভমাল, হিন্তালি প্রভৃতি তরুবর 

নিকন পরিশোভিভ পৰি শঙ্গে গমন কর এবং সদত্রে তদপ্ধি রাজর্ষি 

অবিষ্টনেমিষে আরোহণ কবৰাইনা আমার এই গ্কানে আনদন কব । তিশি 

এই শ্তানে আিথা তপঃফন স্ব ভোগ ককন?প১৯০1৮১। 

সাধুণালে! দেবরাজ ইন্দ্র কড়ক আমি কথিত গ্রকাবে অন্তজ্ঞাত 

রা রাঃ নিথিলভেগোপকরণসমশ্িত সর্দলক্ষণসম্পন্ দেববিমান গ্রংণ- 

পূর্বক অটনবাজ গন্ধমাদনের শিখর প্রদেশে গমন কপিলাম১১ 1 অনন্তব 

রাম ক আশ্রমে গমন পূর্বাক স্ুরপতি আমাকে যেরূপ আদেশ 

ধা ছিলেন ন্যাহা তাহাকে সমন্তই বিদিত করিলামতত | হে শুভে! 

বার্বি অশিষ্টনেমি আদার সেই বাক্য অবণ করিয়া সন্দিগ্ধ মনে বলিলেন, হে 

দত! আদি ছোমাব নিকট কিছু জানিতে ইচ্ছা করি। তুমিই আমার ওশ্ের 

গঠাত্তব দিতে সমর্থ*। স্বর্গে কি কি গুণ ও কিকি দোষ আছে ভাহা 

আম।ব নিকট বর্ণন কর, আমি তাহা বিদিত হইরা পশ্চাত কুচি অন্থনারে স্বর্গে 

বায ন। সাগঘা অর্থাৎ স্বর্গবাস স্বীক।র কৰিব কি না! তাহা স্থিব কর্সিব”৭ | 

অনন্ব আমি কহিলাম, পুণ্যের প্রাচ্র্যা থ।কিলে সর্গে উৎকৃষ্ট ফলভোগ 

হম। উংকষ্ট পুণা থাকিলে উংকষ্ট স্বর্গ লাভ করা যার়১৬। এবং মধ্যম পুখ্যে 

মধাম স্বর্ণই লব্ধ হইদ। থাকে, তাহার অন্যথা হয় না। পুণ্যের অপকৃষ্ট ৰ 

ঘ|কিলে ভাহাব স্বগও হাদৃশ হইযা থকেত৭।৩৮ | . 

মহাশর | পুণোৰ তাবতম্য অন্থুসারে স্বণ স্থানের ও তত্রত্য খের 



১ বৈবাগ্য প্রকরণ । ৫ 
রি 

তারতম্য কি ঘটনা হইয়া থাকে । অন্রত্ম স্বগর্ণরা উত্তম স্বর্গ 
নিগার উতক্টভা অসহা বোধ করে ও তুল্যন্বগীরাঁও পবস্পর পরস্পরব ঞতি 

ঈর্ষা, স্পদ্ধা রাগ করে । যাহারা উভ্তম স্বগী তাহাবা অ।পন অপেক্ষা 

হীন স্বগ্ঠীর হীনতা অর্থাৎ অন্ন সখ দশন করিনা সনন্তাষ লাভ করে। 'যাবহ না 

পুণ্যক্ষ্ হর তাবহং স্বর্ণবাসীরা এপ উত্তম অধম মপাম সুখ অনুভব করতঃ 

কল যাপন করিতে থাকে, অনন্তর ক্ষীণপুণা হইষা পুণর্বার এই মণ্ত্য লোকে 

অ।সিঘা জন্ম গ্রহণ করে। মহারাজ! স্বর্গে এই এইবপ গুণ ও দোষ 

বিদ্যমান আছে৯। 

হে ভদ্রে! রাজা অরিষ্টনেমি সর্গেব এ গুণ দোষ আবণ করিষাঁ বলিলেন, 

দেবদুত! আমি এবি স্ব্থভেোগ বাঞ্ধা করি না” । সপ বেষন জীর্ণ ত্বক 

পরবিভাগ কবে, ভাহৰ ম্যাপ আমি আজ ভইতে আরম্ভ করিরা ঘোরতর 

ভপোন্ঠান দ্বারা এই শিভান্ত প্ৰণ্য অশুদ্ধ দেহ পরিতাগ করিব*১। 

হে দেবদ্ুত! $নি থে স্থান হইতে আগমন করিবাছ, এই বিমান লইয়া 

(সই স্থানে গনন কব অথবা শ্বপতিব অন্নিধনে গমন কবর; অমি তে।ম।কে 

নসপ্গার করি | দেবদৃন্ খলিলেন, ভদ্রে! অনন্তর রি দেববাজ সমীপে 

গমর্পুব্নক হান শিকট সমপ্ত পস্তান্ত শিবেদন কধিলে তিনি ন্ব্গভোগবিতৃষ্জ 

অপ্লিষ্টনেমি বান্য,.বনি বণ করিনা মাতিশন বিস্মিত হইলেন ৭ ও 

» অনন্তর দেণাাদ মধুর বাক্যে প্রনর্ধাৰ আমাকে ০ দূত! তুমি 

গ্রনলা মেই ভডে।থবিস্থ বজবি অনি্নেমিব সমীপে গমন কর । তাহাকে 

সনরিবাহাবে লইস। পবমজ্ঞানী মহধি বাঠ়াকিল অভ্ান্তম আশম পদে গমন 

এ এপং মহবিকে আমার সাদর সম্ভাষণ জানাউয়া বশিবে, এই রাজর্ষি 

ভি বৈনাগানম্পন্ধ তত 1 ভে মজামুনেখহনি শে মলি, অভিবিনরী, 
চে স্য ও পর্থভোগে বিমুখ, সে জন্ঠ দেব্বাঙ্জ্ঞান আদেশ বাভাভে" ইহার 

তন্বস্ান জন্মে ভাহা কথিত হঠবে। অন্যই ঘথাধথ খিধানে ইহাকে প্রবৃদ্ধ 

করিতে প্রবুহ্ত হউন" 5 আপনার তাদুশ উপদেশে এই সংসারদ্ুঃথসন্তপ্র 

রাছর্ন ক্রমে মোকগর লা কবিভে সমর্থ হইলেন । হেস্ুুক্র! আুরপতি 

আমাকে এই বিতীঘ আদেশ প্রদান পূর্বক প্রণর্বাব ধাজর্ধি অরিষ্টনেমির 
সমীপে প্রেরণ করিলেন৭। অনন্তর অমি জুবপতি উন্মেন আদেশে রাজর্ষি 
অনিষ্টনেশিকে সমঠিবাহারে লইন্বা মহর্দি বানীকির আশ্রম পদে “গমন 

করতঃ তাহার শিকট রাজর্ধিৰ মোক্ষপাধনের পিবণ শিবেদন করিলাম*৮। 



৬ বাশিষ্ঠ মহারামায়ণ। ১ র্গ 
রে 

' মহর্ষি বান্দীকি গ্রীতিপুর্বক রাজাকে প্রথমতঃ অনাময প্রশ্ন, তৎপরে আগমন: 

বার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন*৯। তদুন্তরে রাজা কহিলেন, ভগবন্! আপনি ধর্ম 

তত বিশেধতঃ সর্কাবিংশে্ঠ । আপনর দর্শনেই অমি কৃতার্থ' এবং তা হাই, 

আমার পরম কুশল” । *হে যাঁড়েখব্যসম্পন্ন! সম্প্রতি আমি জিন্তাস্থ ও 
ংসারছুঃখে কাতর । বিদ্ব না হয় এরূপ করিয়া আমাকে প্রতিবোধিত করুন । 

থে উপায়ে আমি সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি সেই উপান্ধ 
আমাকে উপদেশ করুন"১। 

বাক্মীকি বপিলেন, রাজন্! আমি তোমার নিকট অথগতন্বগ্রতিপাদক 

_বামারণ বলি, শ্রবণ কর। তুমি বন্রপূর্বক শুনিবে, শুনিবা হদরে ধারণ করিবে, 
অনন্তর তাহাতেই জীবনুক্তিপদ লাভ করিবে*২। বক্তব্য রামায়ণ নি 

সন্বাদাআ্বক | * তাহা মুক্তির অদ্বিতীঘ উপায় ও নিতান্ত শুভাবহ। হে রাজেন্! 

তুমি তাহা বুঝিতে সমর্থ, আনি ও বুঝাইতে পার্ক | সেই কারণে রন তাহা 
তোমাকে বলিব, প্রণিহিত হইমা শ্রবণ করণ। অনন্থর রাজ! জিজ্ঞাসা 

করিলেন, মহর্ধে! বাম কে? কিংগ্কবূপ ? তিনি কোন্ বাম? তিনি কি বন্ধ? 

না মুক্তম্বভাব? আপনি অগ্রে আমাকে ভাহাই বিদিত করুন অর্থাৎ নিশ্চয় 

করিয়া বলুন"* | বাদ্দীকি বলিলেন, নিগ্রহগ্গ্রহসমর্থ ভগবান হরি, আভি- 

শ।প পালন ছলে রাজনেশে অবতীর্ণ হইনাছিলেন | তিনি মর্ধাজ্ঞ হইয়াও ভক্ত 

বাক্য সত্য কৰিবার শিমিন্ত সামান্য মানবের স্যায় অন্লজ্ঞ হইমাছিলেনৎ৫ 
রাজা বলিলেন, ভগবন্! অপরাধী ব্যক্তিব।ই শাপগ্রন্ত হয এবং অপরাধ ও 

অপূর্ণকাম 'ও অন্ত ব্যঞ্তিতেই সন্ভবে। নিনি চিদানন্দরূপী ও চিদ্বনমূর্তি পরমে- 
শ্বর, তাহার আবার অভিশাপ কি? অতএব, তাহার প্রতি অভিশাপ হওয়ার 

কারণ কি এবং ত্রীহার অভিশপু কে তাহা অ।মাকে বলুন*৬। বান্শীকি কহি- 

লেন, বস! ত্রঙ্গার ম!নস্*পুন্ বার কামক্রো 2918558 ও পরম 
শা সি 

রং *কশিঠা -রান-নশ্বাদাস্মক, এই কথায় সৃচিত হইয়াছে যে, টি র।মকে উপদেশ দিয়া- 

ছিলেন। বশিঠ গুরু, রাম তাহ|ব শিষ্য । কথ|টী বাজনির মনে সন্দেহ উৎপাদন করিয়া- 

ছিল। সন্দেহ এই যে, অজ্ঞ জীবেরাই অক্ঞভানিবন্ধন জ্ঞান লাভে আঁশ।য় শিষ্য হইয়া থাকে, 

কিন্ত রীম শ্ষংএদিননাতন, তিনি কেন শিষ্য হইবেন? সুতরাং তাহার সন্দেহ-_কৌন্ বাম। 

তিনি কি রামনামধারী কোন এক জীব? কি ভগবদবতাঁব প্রসিদ্ধ রাম। এইরূপ সন্দেহ 

হওয়া$তই রাজমি মহমিকে জিজ্ঞ/না করিলেন, কোন বামের কথ] বলিবেন তাহা অগ্রে 

আমাকে বলুন । 



১ সর্ণ বৈরাগ্যপ্রকরণ। 

জ্ঞানী) “একদ॥ তিনি ব্রক্মদদনে উপবিষ্ট আছেন এমন সময়ে প্রভু *ত্রৈলো- 
ক্যাধিপতি বিষণ বৈকু্ হইতে তথায় আগমন করিলেনৎ*। কমলযোনি : 
(সমপুদয় ব্রহ্গলোৌকনিবাসীর সহিত গাত্রোখান ও অভ্যর্থনাদির দ্বারা তাহার পুজা 
করিলেন ; কেবল সনৎকুমার আপনাকে নিষ্ষকাম মনে করিয়া তাহার পুজ। 

করিলেন না। তদ্দরশনে প্রভু বলিলেন, সনৎকুমার ! তুমি অহঙ্কৃত, তোমার, 

চেষ্টা গর্বস্চক (আমার আদর না করা ), সেই কারণে তুমি শরজন্মা ( কান্তি- 
কেম ) নামে বিখ্যাত ও কামনাপরতন্ত্র (কামাসক্ত ) হইবেৎ৮।৭৯। তৎ্শ্রবণে 

২কুমারও সাতিশয় ছুঃখিত'হইয়া বিষ্ণুর প্রতি এই বলিয্বা প্রতিশাপ্চ প্রদান 
রলেন যে, আপনাকেও সর্বজ্ঞত্ব পরিত্যাগ পুর্ধক অজ্ঞ জীবের ন্যায় 

কিঞ্চিৎ কাল অবস্থিতি করিতে হইবে৬*। পুর্বে মহর্ষি ভূপ্তও * বিষুকর্তৃক 

স্বীয় ভার্য্যা নিহত৷ দেখিয়। ক্রোধভরে তাহাকে এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান 

করিয়াছিলেন যে, অহে বিষণ ! তুমি বেমন আমাকে ভ্ত্রীবিয়োগ ছুঃখে দুঃখিত 
করিলে তোমাকেও এতদ্রপ ভাধ্যাবিঝোগ দুঃখ অস্থভব করিতে হইবে৬১। 

পূর্বে বিষুৎ জলন্ধরবপ 1 ধারণ করিয়! তীয় পতিপ্রাণা ভার্ষ্যা বৃন্দীকে বিমো- 

হিতা ও তাহার পাতিব্রত্য ভর্গ করিয়াছিলেন, তত্কারণে তিনি বৃন্দাকর্তৃকও 

অুিশু-হইয়াছিবেন | বুন্দা এই বলিয়া! অভিশাপ প্রদান করিয়ছিলেন যে, 

« এস্থলে পৌরাশিক সংবাদ এই যে, খ্যাতি নাক়়া তৃগুপত্ভা পৃববকল্সে বিঝুশরীরে লীনা 
হষ্টুবাব প্রার্থিনী ছিলেন। বিধুঃ তাহাব সেই প্রীর্থন। পুবণ কবায় ভগ মনে করিলেঞ্স, বিষুর 
শামা ভায্যা বিনাশ করিলেন। তাহাতেই তিনি ক্রুদ্ধ হহয়। বিষুর প্রতি উক্ত প্রকার 
অভিশাপ প্রয়েগ করিয়াছিলেন । রী 
। 1 ব্রশ্মাবৈবর্তপুরাণে লিখিত আছে, গেলকস্ত সুদাম গোপাল রাধার শাপে দানববুলে 
জলন্ধর নামে ও তুলসীনাক্নী এক গোপী ধন্মরধবজ বাজাব পত্ীতে ডৎপন্রা হইয়াছিলেন। জলম্ধর 
ব্রহ্মার বরে সকলের অবধ্য হইয়াছিল । ত্রহ্গ! কাহাকেও নিত্য/মর করেন না, মরণের একটা 
না একট। গ্লিিত্ত রাখিযা দেন। তাই জলঙ্গরকে বলিয় ছিলেন, তোমার পত্ীর সত্তীত্বনাশ 
উলে তোমার ধরণ হইবে । নচেৎ তুমি সকলের অবধা থাকি'বৈ। ঝরঘৃপ্ত জলদ্ধর বলপুকক 
রি গ্রহণ করিলে দেবগণ, ব্রহ্মা ও শিব তদ্বত্ত।স্ত জ্ৰাপনাথ বেকুণ্ঠে গমন করেন । 
বৈকুপতি নারায়ণ শিবকে তাহাব সহিত যুদ্ধ কবিতে বলেন । জলঙ্ধব শিবের সহিত যুদ্ধে 

প্রবৃত্ত হইলে বিষু জলন্ধররূপে তীয় গৃহে গমন কবতঃ তদীয় পত্রীব সতীত্ব ভঙ্গ করিলেন, 
এ দিকে জলন্ধরেবও মৃত্যু হইল । বৃন্দ! জলন্ধরের মৃত্যুর পর সেই বা!পার জ্ঞাত হইয়। ভগবান্ 
বিষুকে এ প্রকার অভিশাপ প্রদান করিয়।ছিলেন। কোন কোন পুস্তকে জলন্ধরের পরিবঞ্তে 
শঙ্খচুর নাম দৃষ্ট হয়। পদ্মপুরাণে জলন্ধরের উপাখ্যান অন্কপে লিখিত আছে সতা, পবস্ত 

হাতেও তৎপত্বী বিষ্ণুকর্তৃক মোহিত! হওয়া বর্ণিত আছে । উভয় পুরাণের গস্তাব পা 
লোচনা কবিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে, বিঞু বৃন্দাকে মাত্র বিমোহিতা করিয়াছিলেন এবং 
তাহাতেই বৃন্দার পাতিত্রত্য ভক্ত হইয়াছিল। সর্বব্যাপী ও সব্ধশ্নষ্টা বিষ্ণু পুণ্য পাপ অন্িপ্ত, 
ইতরাং তাহার এ কাধ্য দোশাবহ নহে। 
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অহে বিষ্ণো ! তুমি যেমন ছলনা করিয়া আমার পাতিব্রত্য ভঙ্গ ও আমাকে 
“সন্ত/পিত করিলে, আমার বাক্যে তোমাকেও স্ত্রীবিয়োগনিবন্ধন সম্তাপ ভোগ 
করিতে হইবে৬২। ভগবান্ যখন নৃসিংহরূপ ধারণ করিয়াছিলেন তখন 

গর্ভবতী দেবদত্তভার্য্যা তাহাকে দেখিয়া পয়োফ্ধীনদীতীরে ভয়ে প্রাণপরিত্যাগ 
করিমাছিলেন। তাহাতে তদদীয় স্বামী দেবদত্ত ভার্য্যাবিয়োগে কাতর হইয়া 
তগবান্কে এই বলিয়া অভিশাপ গ্রদান করিয়াছিলেন যে, তুমি যেমন 
আমাকে স্ত্রীবিয়োগে কাতর করিলে, এইরূপ তুমিও কিঞ্চিংকাল আত্মবিস্ৃত 
ও স্ত্রীরিয়োগে কাতর হইবে৬৩।৬৪ | 

ভক্তবৎসল নারায়ণ এইরূপে ভূণ্ড, সনৎকুমা'র, বুন্দা এবং দেবাত্ত কর্তৃক 

অভিশাপগ্রন্ত হইর! মাঁনবজন্ম পরিগ্রহ করির়।ছিলেন, এবং তাহাদের শাপানু- 
ষাঁয়ী সেই সেই কার্য্য স্বীকার করিয়াছিলেন৬ৎ। অভিশাপ-ছলের সমুদায় 
কারণ তোমাকে বলিলাম, এক্ষণে প্রস্তাবিত কথ! বলি; মন দিয়া শুনত৬। 

তিনি শ্বীয় শক্তির দ্বারা শাপমোচনে সমর্থ হইলেও ভক্তবৎসলতানিবন্ধন 
তাহাদের মর্ধ্যাদারক্ষার্থ সেই সেই কার্য করিয়াছিলেন। ভূগুর ও বৃন্দার 

শাপে তাহার স্ত্রীবিয়োগ ও দেব্দত্ত শাপে তাহার গর্ভবতী সীতার বিচ্ছেদ 

ঘটিয়াছিল। হে মহারাজ! যে যে কারণে ভূতভাবন ভগবান্ অদ্াপত্রস্ত 

হইয়াছিলেন সে সমস্তই তে।মার নিকট কথিত হইল। এক্ষণে তুমি মোক্ষো- 
পায় 'াঁধন বিষয়ে যাহা আমাকে জিজ্ঞাস। করিয়াছ তাহার নিমিত্ত দ্বাত্রিংশৎ 

অহ গ্লোক পরিমিত বাশিষ্ঠ নামক মহাঁরামায়ণ তোমার নিকট কীর্তন 

করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। 

প্রথম সর্গ সমগ্ত। 



দ্বিতীয় সর্গ। 
পপি পপ পি এ 

মোক্ষকথাপ্রারন্ত । 

++ 

থিনি স্বর্গে, মহীমগ্ডলে, অন্তবীক্ষে, আমার অন্তরে, তোমার অন্তরে, 

সকলের অন্তরে ও বাহিরে নিরন্তর বিরাজমীন অর্থাৎ ধাহার সততায় ও প্রকাশে 

এ নকল সন্তাব।ন্ ও প্রকাঁশিত সেই সর্বস্ব ও সর্বাবভাসক ব্রহ্গকে নমস্কার*। 

_.. বান্মীকি কহিলেন, “আমি সংসারবূপ কারাগারে .বদ্ধ আছি, ইহা হইতে 

/অ [মাকে ঘুক্ত হইতে হইবেই হইবে ।” যাহার এইরূপ ওৎকট্য জন্মিয়াছে এবং 

যাহারা অত্যন্ত অন্ত নহে, অত্যন্ত জ্ঞানীও নহে, তাহারাই এতৎ শাস্ত্র 'শ্রবণের 

অধিকারী২। যাহারা পূর্বসপ্তকাও রামায়ণ শ্রবণ পূর্বক তছুদ্দেস্ট বিচার ও 

যুক্তিঅনুষ্ঠানাদির দ্বারা চিন্তশুদ্ধি লাভ করিয়া এতগগ্রস্থোক্ত মোক্ষসাধনে 

চিন্তার্পপ করতঃ মননািতে রত হন তীহারাই পুঅর্জন্ম জয় করিয়া কৃতার্থ 

হন। অর্থাৎ মুক্ত হনত | * 

*« হে অরিন্দম ! আমি বর্তমানে বিলক্ষণ বট্পঞ্চাশং সহত্র শ্লোক পরিমিত 

গর্ব ও উত্তর ছুই খণ্ড রাঁমারণের মধ্যে র।গদ্ধোদি দোঁষের উচ্ছে্দক' উত্তম 
উপদেশবিশিষ্ট সুতরাং মহাবল বা মহাসামর্থ্যযুক্ত রামকথারূপ চতুর্ব্বংশস্ষি 
সহজ শ্লোক পরিমিত রামায়ণ গ্রন্থ প্রস্তত করিরা যেরূপ রত্রাকর রত্বার্থকে বত 

প্রদান কুরেন সেইৰপ 'আমিও আমার প্রিষ্ন শিবা বিনীত শ্রীমান্ ভরদ্বাজকে 

প্রদান করিব/ছিলান । ধীমান্ ভরদ্বাজ আমার নিকট সেই ট্র্তী বাম 

* মুলে থে “কথোপায়” শব্দ আছে,ভাহাৰ ক পুর সপ্তকাণ্ড রামায়ণ (বালকাণ, 

অযোধ্যাকাণ্ড, ইত্য।দিক্রমে যে সাত কাও রামায়ণ প্রখ্যাত আছে, তাহা ) এ অর্থ “যে গ্রন্থ 

কথায় বালীকি মুনি কর্তৃক ধন্মতত্ব, জ্ঞান তত্ব, ধর্ম নুষ্ঠান ও ঈশ্বরতত, নির্বব[ণজ্ঞানের উপায়- 

রূপে শ্রধিত হইয়াছে তাহা! কথে।পায়” এই ব্যুৎপত্তির ছ্বার! লব্ধ হয়। প্রথমে পূর্ধ্ব সপ্তকাণ্ড 

রামায়ণ শ্রবণ ও তদর্থ ব। তদ্ুদ্দেশ্য ৰিচার করিতে হয়। তাহাতে শমদমাদিসিদ্ধি ও সপ্তণ 

পবমেস্বর বিষয়ক আপাত-জ্ঞান লাভ কর! ষায়। অনন্তর নিগ্ডণ তত্বে অধিকারী হওয়া বার । 

ভাদৃশ অধিকারীর প্রতি এই বেদান্বেদ্য সসাধন পরর্রঙ্গপ্র তপাদক গ্রন্থের উপদেশ । 

২ 
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প্রাপ্ত হইরা কোন এক সময়ে সুমেকুপর্বতস্থ মনোহর কাননে ভগঝঠন্ বরহ্ধার 
* নিকট,তাহা কীর্তন করেন। তশশ্রবণে লোৌকপিতামহ ব্রহ্গা তরস্থাজককে 

বূলেন, পুত্র ! আমি ভোমার প্রতি গ্রীত হইয়াছি, তুমি অভিলধিত বর প্রার্থনা 

কর। ভরদ্বাজ বলিলেন, হে ভূত.ভবিষ্যৎ বর্তমানের রি হেষটৈস্্যশালীন্ 
জনগণ যাহাতে জন্মমরণাদি ছুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইতে অর্থাৎ মুক্তি পাইতে 

“পারে তাহাই আমাকে বলুন। তাহাতেই আমার রুচি, এবং তাহাই আমার 
বর অর্থাৎ প্রার্থনীয়৪৮। ব্রঙ্গা বলিলেন, বৎস ভরদ্বাজ ! তুমি এতদাশ্রমন্থ 

মহর্ষি বান্মীকি সদদীপে গমন কর এবং যত্্ বিনয়াদি সহকারে প্রার্থনা কর। 

তিনি বে অনিন্দিত বীমাধবণ প্রস্তুত করিতেছেন তাহারই শ্রবণে জনগণ 
অনাদি অবিদ্যা মোহ উত্তীর্ণ হইতে পারিবে । জনগণ যেমন মহাঁগুণশালী রাম- 

সেতুর * দ্বারা মহাপাঁপমগর উত্তীর্ণ হইতে পারে সেইন্ধপ বান্ধীকিমহর্ষিকৃত 
উত্তর রামায়ণ শ্রবণেও ছুস্তর মোহমহাঁসাগর অর্থাৎ এই সংসার সমুদ্র অনায়াসে 

উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন।১০। 

বান্দীকি কহিলেন,পরমেঠা ভরদাঁজকে এইরূপ বলিয়া, পরে তিনি তাঁহাকে 

সমভিবা।হারে লইয়া আমার আশ্রমে আগমন করিলেন১১। আমি সর্ব- 

ভূতহিতৈষী দেবাদিদেব মহাসত্ব পরমেঠীকে দর্শন করিবামাত্র সন্বর গাত্রোখান 
ও পাদ্যপ্রদানাদরির দ্বারা তাহার সপর্ষ্যা করিলাম। অনন্তর সেই মহাসনব 

পিতায়হ আমাকে সর্ধজীবের হিতার্থে বলিতে লাগিলেন১২। 

» হে মুণিবর ! পবিব রামচরিতবর্ণন রূপ উত্তর রামায়ণ প্রস্তত করিতে 

যি তুমি পরিশ্রান্ত হই়াছ তথাপি সমাণ্তি না হওয়া পর্যন্ত ইহা পরিত্যাগ 

করিও না। যাবৎ না এই অনিন্দিত রা*্চরিতপূর্ণ গ্রন্থ সমাপ্ত হয় তাবৎ 
এতং গ্রন্ি বত্তবান্ হও১০। “ মহর্ষে! বেমন গীন্রগামী পোত দ্বার ছর্লজ্বা 
মহাসাগর অনারাসে উত্তীর্ণ হওয়া যাঁর সেইরূপ লোক সকল এই উত্তর রামায়- 

পেন দ্বারা সংসার সম্কট অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে৯৪। সেই জন্যই 
আমার অনুরোধ_তুমি লোকহিতসাধনার্থ এই মহৎশান্ত্র রামায়ণ শীঘ্ত প্রকাশ 

কর। আমি ইহা বলিবার নিখিত্তই তোযার নিকট আগমন করিয়াছি । 
পপ পপ পাপা পিসী পপ এ পিসীর ৬৪ পা পাপপী পাপী পপ শিপ সস সপ পল 

* র[মকৃত সেতুঁ-যাহা সেতুবন্ধ রামেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ। শাস্ত্রে আছে, জীব রামসেতু 

দর্শণে সর্বপাপমুক্ত হয। যেহেতু রামসেতু সব্বপাপবিষে।চন, সেই হেতু তাহা, মহা 

গুশ|লী বলিয়া কীিত হয়। 
€। 



হসর্ণ বৈরাগ্য প্রকরণ । ১১. 

হে রাজন! যেরূপ সলিলরাশি হইতে উত্তাল তরঙ্গ উতিত্ব হইয়া 

তক্ষণাৎ বিলীন হইয়া যাঁয়, সেইরূপ, ভগবান্ কমলযোনি প্র কথা রলিম্া? 

মুহুর্তেই আমার এই পবিত্র আশ্রম হইতে অন্তহিত হইলেন১৬।  » 

ব্ধা জাগমন করিলে আমি সাতিশয় বিশ্ময়ীপন্ন হইয়াছিলাম, স্থতরাঁং 

খআমি ততকালে তদীয় বাক্যের মর্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ হই নাই। অনন্তর 

(তিনি গমন করিলে, আমি চিত্তের স্থিরতা লাভ করিরা ভরদাঁজকে জিজ্ঞাসা 

॥ বলাম,১৭ ভরদ্বাজ! ভগ্বাঁন্ পিতামহ ব্রন্গা আমাকে কি বঁলতে- 

পরলেন তাহা! তুমি আমায় শীপ্র বল। আমি তাহার বাক্যের মন গ্রহণ 

চরিতে পারি নাই১৮। অনন্তর তত্শ্রবণে ভরদ্বাজ বান্পীকি মুনিকে বলিলেন, 

! ভগবান্ ব্রহ্ম! বলিতেছিলেন “আপনি পুর্বে যেরূপ চিত্তশুদ্ধিজনক 

মায়ণ প্রস্তত করিফাছেন ; এক্ষণে সেইরূপ সর্ধলোকহিতার্থ সংসার সমুদ্রের 

কাম্বরূপ উত্তর রামায়ণ প্রস্তত করুন”১৯ | ভগবন্! এ বিষয়ে আমারও 

না__মহামনা রাম, ভরত, লক্ষণ, শ্রত্ন, যশস্থিনী সীতা ও ধীসম্পন্ন 

্লামান্থ্বারিগণ এই সংসারসঙ্কটে যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা বণন 

করুন। তাহাঁরা,কি অজ্ঞ জীবের ন্তাত্র শোকসমাচ্ছন্ন হইয়া কালাতিপাত 

করিয়াছিলেন? কি মুক্তজীবের ন্তায় অসঙ্গ ছিলেন২।২১? কিরূপে তাহারা 

ছুঃখ পথ অতিক্রম করিয়াছিলেন তাহা বিশদরূপে বলুন, উপদেশ করুন, আমি 

ও,সংসারস্থ অন্য মানব, আমরা সকলেই সেইরূপ করিব, করিয়া সংসার 

স্কট হইতে ত্রাণ লাভ করিব২২ | 

মহারাজ! আমি মহর্ষি ভরদ্বাজ কর্ভৃক সাদরে “বলুন” এইরূপ অভিহিত 

ইয়া ভগবান্ ব্রঙ্গার আদেশানুসারে তাহাকে বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম২৩। 
'বলিলামঞ্টবস ভরদ্বাঞ্ত ! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে তাহা আমি তোমার" 
নিকট সবিস্তর বর্ণন করি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর"? অবণ করিলে তোমার 

দয় মোহ দুরীভূত ও মনোবৃত্তি নির্মল হইবে২। হে প্রাজ্ঞ ভরদ্বাজ ! 
রাজীবলোচন রাম সকল বিষয়ে অনাসক্তচিত্ত থাকিয়া যেরূপে লোক যাত্রা 

নির্বাহ করতঃ সুখী হইয়াছিলেন তুমিও সেইরূপে লোকব্যবহার সম্পন্ন কর, 

করিলে তৃমিও স্থণী হইতে পারিবে২ৎ । লক্ষ্মণ, ভরত, শক্রদ্», কৌশল্যা, 
হল, বদ মহারাজ দশনথ২৬ এবং রামসথা কৃতাস্ত্র ও অবিরোধ, পুরোহিত 

'বশিষ্ঠ ও বামদেব, ইহারা সকলেই পরমজ্জানী ছিলেন । রামচন্দ্রের২৭ ধৃষ্টি, 

জয়ন্ত, ভাস, সত্য অর্থাৎ সত্য বক্তা বিজয়, বিভীষণ, স্থুষেণ, হনুমান ও 

/ 



' ১২ বাশিষ্ঠমহারামায়ণ। ২সর্ 

সগ্রীবামাত্য ইন্দ্রজিৎ, এই আট মন্ত্রী, ইহারাঁও মহামনা, জিতেজ্ডিয় সমদর্শী, 

পবিষয়'সক্তিশৃন্ঠ, প্রারব্বক্ষযপ্রতীক্ষ ও জীবনুক্ত ছিলেন২৮২৯। হে বৎস ভরদ্বাজ! 

ইহা! যেরূপে ও যে ভাবে শত্যুক্ত ও স্বৃত্যুক্ত হোম ও দার্ন প্রভৃতি কর্ম ও 

আদান প্রদান প্রভৃতি লৌকিক সধ্যবহার ও ইষ্টচিন্তন প্রভৃতি কিছিত কর্মের 

অনুষ্ঠান কবিতেন তুমিও যদি সেইরূপ করিতে পার তাহা হইলে তুমিও 
অনায়াসে সংসারসঙ্কট মুক্ত হইতে পারিবে*। অধিক কি বলিব, উতকৃষ্ট- 

জ্ঞানবলসম্পন্ন ব্যক্তি অপার সংসারসমুদ্রে পতিত থাকিলেও এই পরমযোগ 

লাভ ক্লরিয়া ইষ্টবিয়োগদিজনিত শোক, ছুংখ, দৈন্তা, সমুদয় সঙ্কট হইতে 

পরিত্রাণ পান ও নিত্যতৃপু হনত১। 

দ্বিতীয় সঙ্গ সমাধ। 



তৃতীয় নর্গ। 
সপ কা 

অনস্তর ভরদ্বাজ জিজ্ঞ।সা করিলেন, হে ব্রহ্ন্! আপনি রামকথা অব- 

লম্বন করিয়া বথাক্রমে জীবন্ুক্তের স্থিতি অর্থাৎ লক্ষণ ও লৌকিক বৈদিক 

ব্যবহার বর্ণন করুন্ তাহা শ্রবণ করিরা আমি পরম সুখ লাভ করিব১। 

৷ বান্ীকি বলিলেন, সাঁধু ভরদ্বাজ ! সাধু !-অবহিতচিন্তে শ্রবণ ক্ধ। যদ্রপ 

ভ্রম বশতঃ বূপহীন আকাশে নীল গীত প্রভৃতি বর্ণ প্রতিভাঁস গ্রকাঁশ পায়, 

সেইরূপ, অজ্ঞান বশতঃ পবরন্ধে জগত ভ্রম প্রকাশ পাইতেছে। হেসধো! 

সেই কারণে অমর মনে হয় ঘে, এই মিথা| জগত যাহাতে পুনর্ধার স্থিতি- 

পদ্াক্ঢ না হয় সেইরূপ ভাবে ইহার বিম্মরণ উত্পাদন করাই মঙ্গলাবহ বা 

' শ্রেয়স্কর* | 

ভরদ্বাজ ! দৃশ্ঠমাতই ভ্রান্তিকলিত সুতবীং মিথা1। এই জ্ঞান যত দিন 

না দৃঢ় হররূপে উৎপন্ন হইবে তত দিন কোনও প্রকারে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে 

সমর্থ হইবে না। অতএব, যাহাতে অবিসন্গাদী আম্মজ্ঞান লাভ করিতে পার 

ঘভাহার উপায় অন্বেষণ কর” । বৎস! তাঁদুশ তন্বজ্ঞান লাভের অসস্তাবনা নাই, 
টা তুযুত সম্ভীবনা আছে। কারণ, আমি তছৃদ্দেশেই এই শাস্ত্র প্রস্তত করিয়াছি। 

যদি তুমি ইহা! ভক্তি শ্রদ্ধাদি সহকারে শ্রবণ কর, তাহা হইলে অবশ্তই তোমার 

তত্বজ্ঞান উপস্থিত হইবে, অন্যথা কোনও কালে ভ্রমসংশোধন হইবে না, শ্রম 

সংশোধন না হইলেও তন্বজ্ঞান হইবে নাঃ। হে অনঘ! এই জগৎ বস্ততঃ 

মিথ্যা ফ্লুথচ ইহা ভ্রম বশতঃ আকাশবর্পণের য় আপাততঃ সত্যবৎ প্রতীক 

মান হইতেছে । কিন্ত যখন তুমি মোক্ষ শান্ত্বের অূডিলাচনায় প্রবৃত্ত হইবে তখন 

নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবে যে, জগত কিছুই নহে অধিকন্ত সম্পূর্ণ মিথ্যা। হে 

ভরদ্বাজ! দৃশ্ত নাই। অর্থাৎ দৃষ্ত মায়াবীর মাথার ন্যায় মিথ্যা। ঘিনি ইহার দ্রষ্টা 

ভিনিই সত্য। এই সভা আম্মাই সর্বত্র বিরাজমান ও প্রকাশমান। চৈতন্ত' 

স্বৰপ আম্মা ব্যতীত যে কিছু-_সমন্তই জড় সুতরাং স্বাম্মকন্পিত ও মিথ্যা। 

এইরূপ জ্ঞান দ্বারা মন হইতে দৃশ্ঠবস্তর মার্জন অর্থাৎ অন্তিত্ব পরিহার 

করিতে পারিলেই পরমা নির্বৃতি (নির্বাণ নামক মোক্ষ) লাভ করিতে 
পরিবে১। অন্তথ! অক্ঞানান্ধ হইয়! শত কল্প পর্য্যস্ত শান্ত্রপ গর্ভে নিপতিত 



৮ ১৪ বাশিষ্ঠ মহার।মারণ। ত্দর্গ 

ও লুঠিত,হইলেও শ্বতঃসিদ্ধা পরমা নির্বতি অর্থা যাহা তরহ্নির্কুণৎনাডম খ্যাত 
তাহা হাত করিতে পারিবে না। অধিক কি বলিব, তাহার সম্ভাবনা পর্য্স্তও 
নই বলির অবধারণ করিবে । [ বস্তৃতঃই অধ্যাত্মশান্ত্রের আলোচন! ও. 

উক্তরূপে দৃষ্ত মার্জন কর! ব্যতীত ভ্রমপূর্ণ অনাত্মশান্ত্রের ও অনাত্বুশাস্ত্রোক্ত 
জ্ঞানের দ্বারা বিশোকাত্মক নির্বাণ পদ লাভ করা যায় না।] 

হে রন্ধন! নিঃশেধিতরূপে বাসনাপ্রবাহের পরিত্যাগ অর্থাৎ মুলোচ্ছেদ 
হইলে থে মোক্ষ হয় সেই মোক্ষই মুখ্য মোক্ষ * এবং সেই ক্রমই উত্তম ক্রম”। 
অর্থাৎ এ্রতিদিন পরাৎ্পর ভগবানের স্মরণ ও উপাসনাদির দ্বারা চিত্ত নির্মল 

হইলে অল্পে অল্পে বাসন! জাল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, বাসনা ক্ষয় হইলেই জন্মমরণাপি- 
রূপ সংসার ছিন্নমূল হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যেমন শীতাত্যয়ে হিমরাশি 
দ্রবীভূত হয়, সেইরূপ, বাসনাক্ষয়ে বাসনাপুঞ্জের অধিষ্ঠারভূত মনও বিগলিত 
হইয়। যাঁয়৯। সুতরাং বাসন! হইতে উৎপন্ন ও বাসনার দ্বারা আবদ্ধ ও 
বদ্ধিত এই পাঞ্চভৌতিক স্ুলদেহ ও বাসনাশৃন্ত হওয়ায় অভাব প্রাপ্তের ন্যায় 
অবস্থান করে ১*। বাসন! ছুই প্রকার। শুদ্ধা ও মলিনা । মলিনা বাসনা 
জন্মের হেতু ও শুদ্ধা বাসনা জন্মবিনাশিনী১১। যাহা নিরবচ্ছিন্ন অজ্ঞানময় 
ও নিরতিশয় অহঙ্কারশানিনী, 1 পণ্ডিতেরা সেই পুনর্জন্মবিধারিনী বাঁসনাকে 
মলিন! বলিয়া নির্দেশ 'করিয়াছেন১২। যাহা দ্রষ্টবীজের গ্তায় অস্কুরোত, 
প।দিকাশক্তিবিহীন হইয়া থাঁকে অর্থাৎ যাঁহা পুনর্জন্মের উৎপাদক কারণ 
না হইয়া কেবল মাত্র প্রারনবশতঃ দেহাদি অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি ঝরে 
অর্থাৎ দেহ ধারণ মাত্রে পর্যবসিত হয় তাহা শুদ্ধ বাসন! নামে বিখ্যাতি১৩। 
এই পুনর্্ন্মনিবাঁরণী শুদ্ধা বাসন! জীবন্ত, পুরুষ দরিগের দেহে চক্রত্রমের স্তায় 
মৃত সংস্কার রূপে অবস্থান কনে ১*। ধীাহারা শুদ্ধবাসনাবিশিষ্ঠ, ক্াহারাই 
জ্ঞাতভ্রেয় হন, হইয়া অনর্থভাজন পুনর্জন্ম জয় করিয়া জীবনুক্ত পদ লাভ . 
করে। সেইজন্য, তাহারাই প্রক্কতি বুদ্ধিমান্ বলিয়া! গণ্য১৫| [ইহারা কৃত. 
কর্মের ফল উত্তর কালে ভোগ করেন না। এই জন্মেই সে সকল ভোগ- 
দ্বারা ক্ষয় করিয়া থাকেন। ] 

৯ পাশ শী টি শশা 

* বাসনা-মিথ্যা জ্ঞান বা কর্খের সংস্কার। এই বামনাই ভবিষাৎ জন্মাদির কারন হব 
তাহা অজানরূপ' ক্ষেত্রে অস্কুরিত হয়। পুনঃ পুনঃ বিষয়ানুস্জান তাহার পোষণ ও বর্ধন 
করে এবং রাগ দ্বেষাদি তাহার সহ|য়তা করে। তাহার রোপণ কর্তা অহঙ্কার । 

1 সাঁযুজ্য, ারপা, সালোক্য, এ সকল মুক্তি গৌণ। অর্থাৎ পরমমুক্তির কিঞ্িৎ গণ 
বা সাদৃশ্ত মাছে বলিয়া এ সকল মুক্তি নামে পরিভ।ধিত হইয়াছে | 



৩ সর্প বৈরাগ্য প্রকরণ ।' ১৫ 

বাক্সীকি বলিলেন, হে ভরদ্বাজ ! মহামতি রাঁম যে প্রকার সাধনার দ্বারা 
'জীবনুক্তি পদ্দ লাভ করিয়াছিলেন আমি জীবের জরামরণশাস্তির নিমিত্ত 
(তোমার নিকট সবিস্তরে তাহ কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । পরম মঙ্গবা- 
'দায়িনী র্মকথা শ্রবণ করিলে তুমি সমস্ত তত্ব অবগত হইতে পারিবে১৬১৭| 

বৎস ভরদ্বাজ ! বরাঁজীবলোচন রাম বিদ্যাগৃহ হইতে বিনির্গত হইয়। কিছু- 

দিন বিবিধ লীলার দ্বারা অকুতোভভ়ে স্বীয়গৃহে অবস্থিতি করতঃ অতিবাহিত 
মুরিলেন। কিয়ংকাঁল অতীত হইলে যখন রাম পৃথিবী পত্িপালনের ভার 
নী, হণ করিলেন তখন প্রজা দিগের রোগ, শোক, ভয়, অকালমর৭, প্রভাতি 
মিমন্তই তিরোহিত হইল১৮১৯। এই অবসরে তাহার চিত্ত তীর্থ ও পুণ্যাশ্রম 
র্শন করিবার নিমিত্ত সাতিশয় উতকণ্ঠিত হইল২*। অসীমগুণ পবিত্র তীথাদি- 
র্শনার্থ রাঘব চিস্তাপরায়ণ হইয়া আগ্রহ সহকারে হংস যেমন অভিনব পদ্ম 

সাশ্রয় করে, সেইরূপ, পিতার নখকেশরবিরাঁজিত পাদপদ্বয্গল অবলম্বন 
লেন । অর্থাৎ তদীয় পাদপদ্ম গ্রহণ করিলেন২১। কহিলেন, পিতঃ ! তীর্থ, 

[দেবালধ, বন, এবং আয়তনাদি দর্শন করিব!র নিমিত্ত আমার মন সাতিশয় 
ভিংকিত হইয়াছে২২। হে নাথ! হে প্রার্থনাপুরক! আপনি কৃপা করিয়া 
“আমার এই গুথম প্রার্থনা পূর্ণ করুন। পৃথিবীতে এমন কেহই নাই ষে 
সাপনার নিকট প্রার্থন৷ করিয়া অক্কতার্থ বা অপূুর্ণকাম হইয়াছে২৩। 
'» অনন্তর রাজা দশরথ রাম কর্তৃক কথিতপ্রকারে প্রা্থিত হইয়া শুগ |বান্ 
বি দেবের সহিত মন্ত্রণা করতঃ প্রথম প্রার্থী রামকে তীর্ঘদরশনার্থ অন্থমন্তি 

দান করিলেন২*। গুণশালী রাম পিতার অনুমতি গ্রহণ করত: প্রথমে 
মঙ্গললঙ্কৃতবপু ও দ্বিজগণ কর্ঠুক ক্ুতস্স্ত্যযন হইলেন। পরে মাতৃগণচরণে অভ্ভি- 
বাদন কণ্রলেন। অনন্তর তাহাদিগের দ্বার! আলিঞ্গিত হইয়া! লক্ষ, শত্রুগ্ন ও 
শিঠ কর্তৃক নিয়োজিত শাস্ত্জ্ঞ দ্বিজগণ ও কতিপয় শাস্তম্বভাঁব রাজপুক্র 

ভব্যাহারে শুভনক্ষত্রসম্পন্ন দিবসে স্বগ্ৃহ হইতে তীর্থ দর্শনার্থ বহিগ্গত 
হইলেন+ৎ২৭। পুরুবাসিগণ তার মঙ্গলার্থ নানাবিধ বাদ্যবাদন করিতে 
লাগিল, নগরবাঁসিনী র্মণীগণ চঞ্চল নয়নে মুহুমু তাহার প্রতি দৃষ্টিপান্ 
ও কমলকর দ্বারা তাহার শরীরে লাজ বর্ষণ করিতে লাগিল মহাপুরুষ রাঁম 
ই লাজবর্ষণে হিমকণাসংলগ্ন হিমাচলের স্তায় পরম শোভা ধারণ করিলেন 

*৮।২৯। তীর্ঘযাত্রী রাম প্রথমতঃ দানাদির দ্বারা বিপ্রগণকে বিদায় করিলেন ; 
পরে প্রজাগণের আশীর্বাদ গ্রহণ পূর্বক চতুপ্দিক অবলোকন করিতে কশ্সিতি 



2৬ - বাশিষ্ঠমহারামায়ণ। শুসর্গ 

বনদর্শনোতস্কচিন্তে গমন করিতে লাগিলেনগ* | সর্ধমানয়িত! রম বর্ণিত 

'গ্রাকালে স্বীয় রাজধানী কোশল হইতে আরম্ভ করিয়া শ্নান, দান, ধান, এবং 

ত্বপোনুষ্ঠান পূর্বক ক্রমে ক্রমে মন্দাকিনী, কালিন্দী, সরস্বতী, শতদ্র, চ্দ্রভাগা, 

ইরাবতী, বেণী, কৃষ্ণবেণী, নির্বিন্ধ্, সরঘূ, চর্ণুতী, বিতস্তা, বিপাশা প্রভৃতি 

নদী ও প্রধ্াগ, নৈমিষ, ধর্মারণ্য, গয়া, বারাণসী, প্রীশৈল, কেদাঁর, পুষ্কর, 

মানস-সরোবর, ক্রমপ্রাপ্তসরোবর (হ্রদবিশেষ ), উত্তরমানস সরোবর, হয়গ্রীব- 

তীর্থ, বিন্ধ্যাচল, সাগর, জালামুখী, মহাতীর্থ ইন্দরছ্যন়সরোবর, বহু হদ, কাণ্তিকেয় 

স্বামীরদহীর্থ ও শালগ্রাম তীর্থ প্রভৃতি পুণ্যতীর্ঘথ সকল এবং হরিহরের চতুষষ্টি 

স্থান; বিবিধ আশ্চর্য্য দেশ, পৃথিবীর চতুর্দিকস্থ ও সমুদ্রের চতুঃপার্শবর্তী তীর্থ 
নিচয় ও বিদ্ধ, হরকুপ্ণ এবং স্থমেরু, কৈলাস, হিমালয়, মলয়, উদয়, ততস্ত 

স্ববেল ও গন্ধমাদন, এই অষ্ট কুলাচল ও রাজর্ষি, ব্রহ্গর্ষি, দেবগণের ও অন্যান্য 

ব্রাহ্মণগণের সমুদায় পুণ্যাশ্রম ভ্রাতদ্বয়ের সহিত ভূয়োভুয় দর্শন ও তত্বৎ 

স্থানের স্থানীয় অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন*১।১। এইরূপে বতসরাধিক কাল 

অতিবাহিত করিয়া এশর্যযশালী রাম সমস্ত জদ্বুীপ পরিভ্রমণ পূর্বক সমুদয় 

অবলোকন করিরা দেবগণপুজিত শিবলোকগামী মহাদেবের হ্যায় অমর, 

কিন্নর ও মন্ুষ্যগণ কর্তৃক পুজিত হইয়া স্বীয় গৃহে প্রত্যাগমন করিলেনঃ২। 

তৃহীয় সগ সমাপ্ত । 



চতুর্থ সর্গ | 

বান্মীকি বলিলেন, ভরদ্বাজ ! অযোধ্যাবাসীরা তীর্থপ্রত্যাগত রামচজ্দ্রকে 

পুষ্পবর্ষণে আকীর্ণ করিলে তিনি দেবগণবেষ্টিত ইন্ত্রপুত্র জয়স্তের স্তায় অমবা- 
্তী তুল্য অদোধ্যাপুরে প্রবেশ করিলেন১। পুরঃ প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ 
পতৃচরণে প্রণাম করিলেন, পরে যথাযথ বশিষ্ট, ব্রাহ্ষণগণ, এবং কুলবুদ্ধ ভ্রাতৃগণ, 

হজদগণ ও মাঁতৃগণকে প্রণাম করিলেন২ | মেহাসক্ত সুহৃদগণ, মাতৃগণ, পিত। 

ব্রাঙ্গণগণ তাহাকে বার বার চুন্বনালিঙ্গন-ও আশীর্বাদাদি প্রয়োগ করিলে 
তান অপার আনন্দ অন্থভব করিতে লাগিলেনত। দশরথগৃহে রামদর্শনার্থ সমা- 
ত জনগণ রামের মুখে নানা প্রিন্ন কথা শরবণ.করতঃ আনন্দ বিশেষ অনুভব 
করিতে লাগিল ও উৎ্মবোৎ্রূচিত্তে ইতভ্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিল" । 
রামেব আগমন জশিত এরূপ উৎসব আট দিন ব্যাপিয়া বিদ্যমান ছিল, এই 
আট দিম অযৌধ্যানগরী স্থখপ্রমন্ত জনগণের কলকোলাহলে পরিপূর্ণ ছিলৎ। 
রাঘব এই কাঁল হইতে পরমন্থুখে নিজ ভবনে বস করিতে লাগিলেন এবং 
ইন্প্ততঃ মে সকল দেশ দেশাচার দেখিনা অ!সিয়্াছিলেন সে সকল রা 
(নিকট বর্ণন করিয়া সুখে কাল কর্তন করিতে লাগিলেন। একদা র।ম প্রা 
লে গাত্রোখান করিয়। যথাবিধি সন্ধ্যা বন্দনাদি বৈধ কার্য সমাপন রর 
সভাস্থ ই্রতুল্য পিতার চরণ দর্শনার্থ গমন করিলেন । এই দিন তিনি সভায়, 
সভ্যজনগণ কর্ভক বিশেষনূপে সম্মানিত ও বশিষ্ট বঠমদেবাদির সহিত বিবিধ 
জ্ঞানগর্ভ বাক্যালাগে পরিতুষ্ট হইয়া দিবসের চতুর্থ ভাগ পর্য্যন্ত অবস্থিত 
থাকিলেনণ।”। অনন্তর পিতার নিকট মুগয়া খাত্রার অন্থুমতি গ্রহণ পুর্ববক্ 
পিতৃসকাশ পরিত্যাগ করিলেন । সেই দ্িবসেই তিনি মৃগস্সাভিলাষে সেনা. 
পরিবৃত হইমা বরাহ মহিষ প্রভৃতি বিবিধ ভীষণ জন্ত সমাকীর্ণ নিবিড় অরণ্যে 
প্রবেশ পূর্বক মৃগম্নাপ্রবৃন্ত হইলেন* । মুগয়াবসানে গৃহে প্রত্যাগত হইয়! 
নে আহিক কার্ধ্য সমাধা করতঃ স্ুহৃদগণের ও ভ্রান্বগণের সহিত মিপিতত 
ইনা পরমঙ্গখে লদনী ঘাগন ফপিনেম১ | হে অনঘ ভরদাজ ! বম এইপ্জপে 

৩ 
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কখন মৃগয়। করিয়া কখন বাঁ ত্রাতুগণের ও সুহৃদগণের সহিত আমোদে রত 
থাকিয়া সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন এবং রাজোপযুক্ত মনোহর খ্যবহার 
দ্বারা স্বজনগণের চিত্তবৃত্তি দিন দিন স্ুশীতল করিতে লাগিলেন১১।১২। 

| চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত । 



পঞ্চম অর্গ | 

উর পপি করেতে 

বান্ধীকি বলিলেন, ভরঘ্বাজ ! রামের ও রামের অন্গগত লক্ষণ প্রভৃতির 

মঃকাল কিঞ্চিৎ ন্যুন ষোড়শ বর্ষ হইয়াছে, ভরত মাঁতামহগৃহে সুখে বাস 
রিতেছেন, এ দিকে রাজা দশরথও শান্সাহুসারে রাজ্য পালন করিতের্টছিন১২। 

মহাপ্রাজ্ঞ রাজা এক্ষণে কেবল রাজ্যপালন করিয়া পরিতুষ্ট নহেন। প্রত্যহই 
মন্ত্রিগণের সহিত পুন্ুগণের বিবাহ্সন্ন্ধীয় মন্ত্রণাঁয় প্রবৃত্ত আছেনত। এ দিকে 

রাম তীর্থ যাত্রা হইতে প্রত্যাগত হইয়া নিজ গৃহে অবস্থান করতঃ দিন দিন 
কশ হইতে লাগিলেন । * যেমন শরথকাল আগত হইলে নির্শলজল সরোবর 
দিন দিন শুষ্ক হইতে থাকে, কুমার রামচন্দ্র সেইরূপ দ্রিন দিন শোষ প্রাপ্ত 

হইতে লাঁগিলেন্ঃ । যক্্রপ ভ্রমরপুংক্তিযুক্ত প্রফুল্ল শ্বেতারবিন্দ চরমে পাঙুবর্ণ 
ধারণ করে, কুমার রামচন্রের আয়তলোচনান্বিত মুখপন্ম সেইরূপ পা্গুবর্ণ 
হইতে লাগিলৎ। তিনি পদ্মাসনে আসীন হইয়। করতলে কপোঁলবিন্যাস করতঃ 

চিগ্তারতচিত্তে প্রায়ই নিশ্চেষ্টের হ্তায় থাকেন; কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে 
পপি 

মং শুদ্ধসত্বভাবে দীর্ঘকাল তীর্থ পর্যটন করিলে যজ্ঞ দান তপস্ত। ও শ্বাধ্যায়াদির ফল 
'পাঁওয়া যায়। অর্থাৎ তীর্থ পধ্যটনের দ্বারাও চিত্তশুদ্ধি ও বিষয়বৈরাগ্য হইয়! থাকে। শাস্ত্াস্তরে 
লিখিত আছে “এতে ভোৌমা ম্ময় যক্াস্তীর্ঘরূপেণ নির্দিতাঃ |” রাম বিশিষ্টাধিকারী, বিশেষতঃ 
শুদ্ধন্বভাট্ব এক বৎসব তীর্থসেবা করিয়াছেন; তাই তংপ্রভাবে আজ্ তাহার বিবেকবুদ্ধি $ 
বৈরাগ্য জন্ষিয়াছে। বৈরাগ্য ছুই প্রকারে উদ্দিত হইয়া খাকেশ। কাহার কাহার তুক্তবৈরাগ্য 
ও কাহার কাহার অভুক্তবৈরাগ্য হয় । বিষয় ভোগ করিয়া পরে তাহার অসারতা নিচে 
তৎ্পরিত্যাগে যে যত্বু জন্মে, শাস্ত্রে তাহাকে ভূক্তবৈরাগ্য 'বলে। শা দোষের বর্ণনা 
শুনিয়। ওবিষয় ভোগের ছুর্দশ। দেখিয়া! শুনিয়া ও অনুভব করিয়! যে বিষয়বিমুখ হইবার চেষ্টা 
জন্মে, সে চেষ্টা অভুক্তবৈরাগ্য নামের নামী । যুগয়! হইতে ফিরিয়। আসিয়াই রামের বৈষয়িক 
ব্যাপারে অসানতা প্রভীত হইয়াছিল; সেজন্য তাহার উপস্থিত বৈরাগ্যকে ভুক্তবৈরাগ্য 
বলিতেও পাব। তীর্থ পর্যটনে সব্বগুদ্ধি হইলে বিবেকবুদ্ধি জন্মে এবং ভোগ করিতে কবিতে 
কদাচিৎ কাহাব কাহাৰ ভুক্তবৈরাগ্য উৎপন্ন হইয়া থাকে; তাহ! দেখাইবার নিমিত্ত এখানে 
নেব তীর্থ ব্রমণ ও সৃগষ। বর্ণিত হইয়াছে,। 

স্পন্লিল্পাপীম্পাশীশশাপা লী শা এ 
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উত্তর প্রদান করেন না । চিত্রলিখিতের ন্যায় নির্বাক থাকেন । যতই দিন | 

নাইতে লাগিল ততই আঁট অধিক চিন্তাযুক্ত, ছুঃখিত, অত্যন্ত ছুর্ঘনা ও রশ 

হইতে ল [গিলেন»।"। গরিজনবর্গের নিরতিশয় অন্থুরোধে কেবল মা 

সন্ধাবন্দনাদি নিত্য কণ্ম ও সদাচার প্রতিপালন করেন, অন্য কিছু করেন 

না”। গুণগণাকর রামচন্দ্রের তাদৃণী দশা অবলোকন করিয়া লক্ষণ ও শক্রদ্, 

' সেইবূপ অবস্থাপন্ন হইলেন; এবং মহীপাল দশরথ ও তৎপত্রীগণ পক্রদিগকে' 

সাতিশর চিন্তাপরাঁধণ ও কৃশাঙ্গ দেখিয়া চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলেন৯1১০। 

একদা বাঁজা দশরথ শ্রীমান্ রামচন্দ্রকে ক্রোড়ে লইয়া ক্িপ্ধবাক্যে পুনঃপুনঃ 
জিচ্ছাসা করিতে লাগিলেন, বস ! তোমার এরূপ গাঢ় চিন্তার কারণ কি? 
রাম পিতার তাদৃশ বাক্য শ্রৰণে প্রথমতঃ কোনও কথা বলিলেন না১১। 

অনন্তর বলিলেন, “পিতঃ! আমার কিছু মাত্র ছঃখ হয় নাই ।” পিতৃক্রোড়- 

গত রাঙ্গীবলে।চন রাম মাত্র এ কথা বলিস্বা মৌনাবলম্বন করিলেন১২। 

তরনন্তর রাজা দশর্থ কার্যাজ্ঞ ও বাগ্মী বশিষ্ঠ খণিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 

রো! রামচন্দ্র কি নিমিত্ত থেদাদিত হইয়াছেন১০?৮ মহর্ষি বশিষ্ঠ ক্ষণ- 

কাল টিস্তা করিনা গ্রতান্তর করিলেন, রাজন্! দুঃখিত হইবেন না। রাম- 
চক্রের খেদের বিশেষ কারণ আছে১৪। ধার পুকষেরা অন্ন কারণে হ্্ধ, 

বিষাদ বাঁ কোপ প্রভৃতির বশ্ত হন না। দেখুন, পৃথিখ্যাদি মহাভূত সক 
্্টিকাল ব্যতীত অন্য কালে আত্যপ্তিক বিকার প্রাপ্ত হয না১ঃ। 

পঞ্চম মগ মমাত্ু। 



বষ্ঠ সর্গ ৷ 

স্ব বা” ০০টি 

বাদ্দীকি বলিলেন, ভরদীজ ! মুনিনাথ বশি্ পরমখেদান্বিত ও লন্দেহ- 

নিমগ্ন রাজা দশরথকে এরূপ কহিলে তিনি মৌনাবলম্বন করিলেন+ণ রাজা 

দশরথ কিয়তক্ষণের নিমিত্ত মৌনী আছেন এবং রাজমহিষীগণ সাতিশয় কাতরা 

ছইয়! রামচেষ্টাবিষষে সর্বতোভাবে সাবধান আছেন, এমন সময়ে লোকবিখ্যাত 

মহাতেজা বিশ্বামিত্র*মায়াবীর্ধ্যবলোন্মত্ত যজ্ঞবিদ্রকারী রাক্ষদগণ'ক্তৃক প্রপী- 

ডিত ও নির্বিগ্ে বজ্ত সম্পাদনে অসমর্থ হওয়াতে বিদ্বকারী নিশাচর গণের 

বিনাশসাধনপুর্কক যক্ঞসম্পাদন করা কর্তব্য বিবেচনায় ব্বাীজদর্শনাভিলাষে 

অযোধানগরীতে আগমন করিলেন২।৬। মৃহাতেজা বিশ্বামিত্র রাজদ্বারে 

উপনীত হইব দ্বারপাল দিগকে বলিলেন, দ্বারপালগণ ! তোমরা শীঘ্ গিয়া 
র্টাকে বল, ্ুশিকবংশীয় গাধিরাজের পুভ্র বিশ্বামিত্রনামা খষি রাজদর্শনা- 

ভিলাষে আগমন করিয়াছেন । দ্বারপালগণ মহ্ষির বাক্য শ্রবণ মাত্রেই 
শ্ীপভয়ে ভীত হ্ইয়া অনতিবিলম্বে রাজসমীপে গমন করিল ও রাঁজস্তমগ্ুল- 

ম্ডিত সিংহাসনোবিষ্ট মহারাজ দশরথকে সংবাদ প্রদান করিল। সানুনয় 

বাক্যে কহিল, তরুণাদিত্যসন্লিভ মহাতেজস্বী অরুণবর্ণজটাজুটমণ্ডতিত পরম- 
রূপবান্ বিশ্বীমিত্রনামক এক মহাপুরুষ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন । তদীয়ু 

তেজঃ খ্বীরদেশ অবধি উর্দস্থ পতাকা পর্য্যন্ত ও হুস্তী, অশ্ব, আমুধ প্রভৃতি 

সমস্ত বস্ত্র কাঞ্চনবর্ণের স্ায় সমুজ্জল করিয়াছে”।১৬। নৃপসত্ম দশরথ যষ্টি- 

হস্ত দ্বারপাঁলের নিকট মহর্ষি বিশ্বামিত্রের আগমন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া 
তৎক্ষণাৎ স্বর্ণ সিংহাসন ত্যাগ করিয়া যেখানে মহর্ষি দণ্ডায়মান ছিলেন মন্ত্রী 

ও সামস্তগণ সহ সত্বর পদসঞ্চারে তথায় উপনীত হইলেন। দেখিলেন, ক্ষত্র- 

(তেজ ব্রহ্মতেজ উভয় তেজের আধার মুনিশার্দ,ল বিশ্বামিত্র দ্ধারদেশে ভূমিতলে 

দণ্ডারমান আছেন । তাহাকে দেখিলে বোধ হয়, যেন স্ুর্যদেব কোন 

' অনির্দোম্ত কারণে অবনীতলে অবতীর্ন হইয়াছেন১৪।৯৭। বয়োধিক্য হেতু তাহার 
. €কণ পক্ক, দেহ তপঃস্বতাবে বক্ষ, তাহার স্বন্ধদেশ জটায় আঁবুত। ইহাকে 
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দেখিবামাত্র সন্ধ্যাকালীন অরুণবর্ণ মেঘে সমূজ্জল ও সুরঞ্জিত গিরিশিখি বলিয়া 
'ঁম জঘ্মে১৮। মূর্তি কমনীয়, তেজঃপ্রভাবে ছুরদর্শ ও অধৃষ্য, প্রগল্ভদ্যোতী,, 
অপ্রমত্ত, বিনয়সম্পন্ন, বলিষ্ঠ ও হষ্পুষ্ট১৯। ইহাকে দেখিলে চক্ষু ও মন পরিতুঈ 
হয়, ভয়ের সঞ্চারও হয়। মুখমগুল প্রসন্নগন্ভীর, অব্যাকুল ও তেজঃূর্ণ। 
তেজের প্রভায় সন্ুস্থ পদার্থ মাত্রেই রঞ্জিত হইতেছে। তীহার পরমায়ু অতি 
দীর্ঘ, ব্রান্মণ্য স্থির, হস্তে চিরপরিগৃহীত কমগুলু, চিত্ত স্নিগ্ধ ও স্ুপ্রসন্ন৭২১। 
তাহার হৃদয় করুণাপরিপূর্ণ; সেই হেতু তাহার সম্ভাষণাদিও সুমিষ্ট এবং 
হর লীক্ষণও অমৃততুল্য। তিনি যে দিকে নেত্র পরিচালন করেন তদ্দিকস্থ 

গ্রজপুঞ্ধ যেন অমৃত রসে সিক্ত হয়ং২। তাহার স্বন্ধে উপযুক্ত যজ্ঞোপবীত, 

যুগল উন্নত ও দেহ্যট্টি ধবললোমশোভী। দর্শকগণ ইহাকে দেখিবা মাত্র 

1বন্মরাবিষ্ট হন২৩। | 

তৃপাল দশরথ পূর্বেই বিনয়াবনত হইয়াছিলেন, এক্ষণে দূর হইতে এবসিধ 
মহর্ষিকে সন্দশন করিয়া বিবিধমণিবিরাজিত কিরীটপরিশোভিত মস্তক ভূতলে 
অবনত করিয়া প্রণাম করিলেন২* এবং মহর্ষিও হ্ধ্যসদৃশ তেজস্বী ও মহেন্দ্র 

সদৃশ মহারাজ দশরথকে সুমধুর সম্ভাষণ ও আশীর্বাদ করিলেন২৫।, পরে 

সমাদর প্রাপ্ত বণিষ্গ্রমুখ দ্বিজাতিগণ তীহাকে স্বাগত প্রশ্ন, তৎপরে তাহার 

বথাবিবি সপর্ধ্যা করিলেন২৬। এই অবসরে রাজা দশরথ বলিলেন, “হে সাধে ! 

যেরূপ'কমলিনীনায়ক স্বীয় গ্রভ বিস্তার দ্বারা কমলবন সমুদ্ভাসিত করেন, 

জেইরূপ, আমরা আঁজ আপনার অসন্তাবনীয় আগমনে ও উজ্জল মূর্তি দর্শনে 

পরম প্রফপ্ন ও সাতিশয় অন্ুগৃহীত হইয়াছ্িং৭ 1 হে মুনে! অদা আমরা 

ভবদীয়দর্শনলাভে হাঁস, ৃধি ও বিনাঁশ রহিত অক্ষয় পরমানন্দ প্রাপ্ত 

হইলাম২৮। হে মুনিবর! আঁজ্যখন আমি আপনার আগমনের 'লক্ষাতৃত 

হ্ইয়াছি ; তখন নিশ্চয়ই আজি ইহ জগতে ধন্'ও ধার্সিক মধ্যে গণনীয়২৯1” 

এইরূপ গ্রীতিসন্তাষণ ও কথোপকথন সমাপ্ত হইলে রাজা দশরথ, অস্ঠান্তি 

রাজগণ ও মহ্র্ষিগণ সভাপ্রবেশপূর্বক স্ব স্ব আসন সমীপে গমন করিলেন” 

রাজ! দশরথ মহর্ষিকে সাঁতিশয় তপঃশোভাসম্পন্ন দেখিয়া ভয় ও হর্ষের সহিত 
অর্থ্য প্রদান করিলেন৩১। মহর্ষিও রাঁজদত্ত অর্থ্য প্রতিগ্রহ করিয়া প্রদক্ষিণ 

কারী রাজার সমাদর ও প্রশংসা করিলেনত২। মহর্ষি মহারাজ দশরথ কর্তৃক 

কথিত প্রকারে সংকৃত হইয়া স্ুপ্রসন্ন চিত্তে তাহাকে শারীরিক ও বৈষয়িক 

সর্বপ্রকার কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন১। 
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অন্ধন্তব, মুনিপুঙ্গব বিশ্বামিত্র মহর্ষি বশিষ্ঠের সহিত সমবেত হইয়া তাহার 
যথাযোগ্য সমাদর ও কুশল জিজ্ঞাসাদি করিলেন১* | তাহারা কথিত গ্াকাশ্র 

কিঞ্চিংকাল মিলিত হইয়া সম্ভাষণাদ্দি করিলেন, অনন্তর তাহারা সকলেই 
স্ব স্ আসুনে উপবিষ্ট হইলেন৫। ক্রমে সভাস্থ সকল ব্যক্তিই মহর্ষিকে 
পরম সমাদর পূর্বক কুশল প্রশ্নীদি করিতে লাঁগিলেন*৬। ধীনান্ বিশ্বামিত্র 
উপবিষ্ট ও সভ্যজন কর্তৃক পূজিত হইলে মহারাঁজ দশরথ পুনর্বার তাহাকে" 
অর্ঘ্য, বস্ত্র, অলঙ্কার ও গো প্রদান করিলেন৩৭ । এবং অচ্চনাস্তে জীতমনে ও 

ক্রতাঞ্জলিপুটে সমাগত মহর্ষিকে বলিতে লাগিলেনতপ। সহর্ষে ! পারণধর্্মা 

র্ অমৃত লাভ, পরলোকগত বন্ধুর দর্শন লাভ, দীর্ঘকাল অনাবুষ্টির পরে 

বারিবর্ষণ ও অন্ধের দৃষ্টি লাভ যজ্রপ, আমাদের সঙ্কন্ধে আপনার আঁগমন 
তদ্রপ অথবা তদপ্রেক্ষা অধিক আনন্দ প্রদত্*। হে তপোধন ! পুত্রবিহীন 
যুক্তির ধর্মপত্থীতে পুত্রোত্পত্তি ও দরিদ ব্যক্তির স্বপ্নে ধন লাভ যদ্ধপ, 
মাপনার আগমন আমাদের নিকট তজপ**। মানবগণ প্রিয়সমাগমে ও"প্রণষ্ট 

বস্ত্র লাভে যে প্রকার অনির্বচনীয় আনন্দ অন্থুভব করে আপনার আগমনে 
মামরা তদপেক্ষা অধিক আনন্দ লাভ করিয়াছিঃ১। স্থলচর মন্গয্যের থেচরত্ব 

শাভ হইলে ফেরূপ হর্যোদর হয় এবং মৃত ব্যক্তি ফিরিয়া আসিলে তর্দীয় 
ান্ষবের যেরূপ আনন্দ হয়, আপনার আগমনে আমি সেইরূপ আনন্দিত 

হুইয্সছি। এক্ষণে আমরা জানিতে চাহি, আপনার আগমন ত সুখে হই 
মাছে ? ব্রন্গলোকে বাস কাহার ন! প্রীতিপ্রদ হয়? হেমুনে! আমি সত্ম্ 

বপিতেছি, আপনার আগমন আমাদের ব্রহ্গলোকবাস সদৃশ সুখপ্রদ ৩। 

হে বিপ্র! আপনার অভিলাষ কি ও আমাকে আপনার কোঁন কার্য্য 

করিতে হইবে তাহা আদেশ করুন। আপনি পরম ধার্টিক, সুতরাং সৎপাত্র,' 
বিশেষতঃ অতিথিঃ ৪ । 

হে ব্রহ্ধন্! আপনি পূর্বে রাজর্ধি শব্দে অভিহিত হইতেন । এক্ষণে তপো- 
বলে ব্রনগর্ষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। দে কারণেও আপনি আমার পরম পুজ- 
নীয়ঃ* | যদ্রপ গঙ্গীজলাভিষেকে সকল সন্তাপ দূরীভূত ও শরীর শীতল হয়, 
তদ্রপ, ভবদীয় দর্শন আজ আমাদের সকল সন্তাপ দূরীকৃত ও শরীর মন স্থশীতল 
করিয়াছেঃও। মহর্ষে! আপনার ইচ্ছা, ভয়, ক্রোধ, রাগ অর্থাৎ বিষয়বাসনা 
1ই, এবং রোগাদি..বিপদও নাই। অথচ আপনি আমার নিকট আগমন 

চুরয়াছেন, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়**। হে বেদবিংশ্রেষ্ঠ ! আপনি 
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সাক্ষাৎ ব্রন্গস্বরূপ ; সুতরাং আপনার আগমনে আমি নিষ্পাপ হইয়মছি এবং 

আমার গৃহও পবিত্র হইয়াছে । অধিক কি বলিব, আমি আজ্ যেন অমৃতময় 

চন্দ্রমুলে নিমগ্ন হইয়াছিণ৮। হে মুনে ! হে সাধো ! আমার জ্ঞান হইতেছে, 
আপনার আগমন সাক্ষাৎ ব্রদ্মের আগমন। সুতরাং ব্রহ্ম ভাব প্রাপ্ত আপনার 

আগমনে আমি নিতান্ত অন্গৃহীত ও পবিত্র হইয়াছিং*। আজ আমি 
'আপনার আগমনজনিত পুণ্যে সাঁতিশয় অনূরঞ্রিত হইলাম এবং বুঝিলাম, 
আমার জন্ম ও জীবন সার্ক। আপনি আগমন করিয়াছেন ভাবিয়া, 

আপনাকে দেখিয়া ও আপনার পূজাদি করিয়া আমি এত আনন্দিত হইয়াছি 
যে, সে আনন্দ আমার অন্তরে পর্যাপ্ত হইতেছে না । অধিকন্ত তাহা উচ্ছৃলিত 

হইতেছে। অর্থাৎ জঙলনিধি চন্ত্রকিরণ দর্শনে যদ্রপ ৪ হয় আমি 
তদ্রপ উচ্ছৃলিত হইতেছি৫৭।০১। 

হে মুনি! । আপনি গেজন্য আসিয়াছেন, এবং আমাকে যে কার্য্য 

করিতে হইবে, আপনি মনে কর্ন, তাহা সিদ্ধ বা করা হইযাছে। আপনি 

আমার চিরমাননীয়"ৎ। হেকুশিকনন্দন! কার্ধ্য দি হইবেক না, এন্ধপ 

বিবেচনা করিবেন না। কারণ, আপনাকে আমার অদেয় কিছুই নাই। 

অতএব, বিচার বা বিমর্শ (সন্দেহ) না করিয়া অন্ুমতি করুন, আপনার কোন্ 

কার্ধ্য সম্পাদন করিব। আমি ধর্মতঃ কহিতেছি, আপনি আমার পরম দেব 

এবং স্বামিই আপনার কল কার্য সম্পাদন করিবৎ৩৫৪ | 
তব্জ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষি বিশ্বামিত্র মহারাজ দশরথের এইরূপ শ্রতিনথখাবহ 

বিনয়গর্ভ বচনপরষ্পর! শ্রবণগোচর করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন 
ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত। 

লি 



সপ্তম সর্গ। 
শাখা 

বান্সীকি বদিলেন, ভরদ্বাজ! মহাতেজ। বিশ্বীমিত্র সেই রাজসিংহ দশরথের 
প্রনেকবিধ অছৃত বাক্য শ্রবণে পুলকিত হইরা বলিতে লাগিলেন১ । হে রাজ- 

্ দুল ! 'এই পৃথিবীতে তূমি মহাবংশপ্রস্থত ও বশিষ্ঠবশবর্তী) জ্বতরাঁং তোমার 

টুপ বাকাগ্ররোগ সংগত ও উপ্ক্ত২। রাজন! যাহা আমার মনোগত ভাহা 
দ্লিতেছি, শ্রবণ পূর্বক তদনুবারী কার্যের অনুষ্ঠান ও.ধম্মপরিপালন করএ। 
রি পুক্ঘশেষ্ঠ ! আমি*সিদ্ধি লাভের উদ্দোশে যজ্ঞারস্ত করিলে রাত্রিঞ্চর গণ 

্লিপিয়া তাহার বিদ্ব করে" । বখন যখনই বজ্ঞানষ্টান দ্বারা দেবতা দিগকে 
রিতু উট করিতে প্রবৃত্ত হই তখন তখনই নিশাচনেরা বজ্ঞক্ষেত্রে আসিয়া ধিদ্রা- 

[নকরে" । আমি নতবার হজ্জের উদ্যোগ করিয়াছি, প্রত্যেক উদ্যোঁগেই 

সৈই সেই পরাক্রান্ত রাক্ষসেরা আসিম্া আমার যজ্ঞভূমি রক্তমাৎসাদি বর্ষণ 
রা দুমিত করিযাছে। অনেকবার অনেক দ্রব্য বিনষ্ট হওয়ায় তৎপরে 
আঁর বজ্তানুানে উৎসাহ করি নাই, সেজন্ পরিশ্রম্ড করি নাই। সম্প্রতি 

মাকার বজ্জারন্ত করিয়া আপনাবর নিকট তত্প্রতিকারার৫ আগমন করিয়াঞ্ছি"।. 

াজছ! ৷ ক্রোধ ত্যাগ দারা অর্থাৎ শাপ প্রদান দানা তাহার গ্রতিকার করিতে, 
চ্ছা হয় নাঁ। কারণ, ক্রোপ্তভ্যাগী হইনাই অক্ঞান্ষ্ঠান করিতে হয়। অথচ 

মল না হইলে শাপ প্রদান করা ঘটে না” । রাজন! আমি আপনার প্রসাদে 

নির্ষিদ্রে নন্র, সমাপন পূর্ব্বক মহাফল লাভ কর্শিব, এই প্রত্যাশার যক্জভুমি * 
পরিত্যাগ করতঃ আপনার নিকট আগমন করিরছি১। আনি নিতান্ত 
মার অর্থাং কাতর ও শরণপ্রার্থী, আমাকে রক্ষা কর। আমি জাঁনি, অর্থী 

ব্যক্তির নিন্নাশ সাধুদিগের নিতান্ত গ্রীনিকর১” | রাজন! তোমার পুজ রাম 

নিতান্ত শ্রীসম্পন্ন, মর্তসিংহের স্যার বিজ্ঞান্ত, মহেন্্সদৃশবীর্ধ্যশালী ও রাক্ষস 

বিনাশে দক্ষ১১। তোমার সেই বীর, কাকপক্ষধর, * সত্যপরাক্রম, জ্োষ্ঠ পুক্র 

রামকে প্রদান কর১২। রাঘ মদীর দিব্যতেজঃপ্রভাবে পরিরক্ষিত হইয়। 
২ ৯ স্পিন শি তি ৮ পিপিপি পিপি 

* ক্ষত্রিয় দিখের কর্ণসনীপন্থ কশগুচ্ছ কাকপক্ষ নাথে পর্সিচিত। ভাখা নাথ জুল্পি। 
৪ 
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অনায়াসেই 'বিদ্বকারী রাক্ষসগণের মস্তক ছেদনে সমর্থ হইধেন»ৎ ।* আমিও 
' ধন্প্রনাবান্থিত বহুন্ত্র ও বছুবিদ্য প্রদান করিয়া রামের পরম শ্রেয়: সাধন 

ক্লুরিব এবং তাহাতে তুমি ত্রিলোকমধ্যে পৃজ্য হইবে+* | যেতগ তুদ্ধকেশরীর 
সন্মুখে মৃখগণ অবস্থিতি করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ, নিশাচত্ের! রণস্থলে 
রামের সম্মুখে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইবে না১৫। রাম ব্যতীত অন্য কেহ, 
তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে উৎসাহী হইবে ন1। তুদ্ধ ফেশরী ব্যতীত অন্ত 
পণ্ড কি প্রমত্ত কুপ্তর নিগ্রহ করিতে পারে৯৬ ? একে ত তাহারা বলগর্কি্তি, 
পাগিষ্ঠ। যুদ্ধকালে কালকূট অপেক্ষাও তীব্র, কুদ্ধরুতান্তের স্যায় নিতান্ত দারুণ 
তাহাতে আবার তাহারা খরদূষণের ভৃত্য," | রাজন! তাঁদৃশ হইলেও তাহারা 
রামের তীক্ষ বাণ সহ করিতে পারিবে না। যদ্রপ ধূলিরাশি অবিশ্রাস্তধারাবর্ধী 
মেঘের বর্ষণে দ্রবিত হয়, তদ্রপ, নিশচিরেরাও রামব!ণবর্ষণে দ্রবিত অর্থাৎ 
নিবারিত হইবে । হে নরনাথ! পুজন্গেহের বশবর্তী হইয়া! মদীয় প্রার্থনার 
প্রতিরোধ করিও না। কারণ এইযে, এই জগতে মহাত্মাদিগের অদেয় কিছুই 
নাই১৮।১৯। মহারাজ । আমিজানিয়ছি এবং আপনিও জাঙ্কুন, বিক্বকারী সমস্ত: 
রাক্ষম রাম হস্তে নিহত হইয়াছে। আপনি ইহাঁও জানিবেন যে, মাদৃশ প্রা 
ব্যক্তিরা কখন সন্দিপ্ধ বিষয়ে প্রবৃত্ত হন না২"। আমি জানি, মহাতেজ! | 

বশিষ্ঠ জানেন, ও অন্ান্ত দূরদর্শী মহাত্মারাও জানেন যে, কমললোচন রাম 
মহাম্মা। তিনি সামান্ত মানুষ নহেন২১। দেখুন, শিবি অলর্ক প্রভৃতি মহাত্মা 
নরপতিগ্রণ পরোপকারার্থে স্বীয় দেহস্থ মাংসও চক্ষুরাদি প্রদান করিয়াছিলৈন। 
যদি তোমার ধর্ম, মহত্ব ও যশঃ লাভের বাসনা থাকে, তবে, আমার অভি- 

প্রেতসিদ্ধির নিমিত্ত আম্মজ রাঁমচন্দ্রকে আমায় প্রদান কর২২। রামচন্ত্র 

' যেযজ্জঞে আমার যজ্ঞ-শত্র ওদর্ববিন্নকাঁতী রাক্ষদ দিগকে নিধন করিবেন, 

আমার সেই যজ্ঞ দশ দিন সাধ্য২। অতএব, হে কাকুৎস্থ ! তোমার বশিষ্ট 

প্রমুখ মন্ত্রী অন্থমতি প্রদান করুন, অনন্তর তুমি রামকে আমার হস্তে অর্পণ 
কর২৪। রাঘব ! তুমি কালজ্ঞ। সেই নিমিত্ত বলিতেছি, তোমার মঙ্গল হউক, 
তোমার বুথা শোকে বেন আমার বজ্ঞ কাল বৃথা অতীত না হয়২৫ | উপযুক্ত 

কালে অন্নমাত্র উপকার করিলেও তাহ! মহোঁপকাঁর বলিয়া গণ্য হয়, পরন্ত 

অকালে মহৎ কার্ধ্য করিলেও তাহ! নিম্ষল হয়২৬। 

ধন্মপরায়ণ মহাতেজা'বিশ্বামিত্র মুনি এই মকল ধর্মার্থ সঙ্গত বাক্য বলিয়া 

মৌনাবলম্বন করিলেন ও রাজা দশরথ মহ্র্ষির মেই সেই বাক্য শ্রবণ পূর্ব 
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উপযুক্ত-প্রত্যুতবর প্রদানের নিমিত্ত কিঞ্ৎকাঁল তুষীস্তাৰ ধারণ করিলেন। 

ভিন্নিভাবিতে লাগিলেন, যুক্তিযুক্ত বাক্য ব্যতিরেকে ধীমান ব্যক্তির গ্রীস্তোস্ক, 

ও স্বীয় মনের প্রাশস্ত্য উৎপন্ন হয় না২৭।২৮। 

সপ্তম সর্গ সমাপ্ত। 



অ্টম অর্গ। 
++ 

ব।ণীকি বলিলেন, ভরদ্বাজ ! বাজসভ্তম দশরথ বিশ্বামিত্রের উক্তগ্রকার 
বাকা শ্রবণ কবিদা মৃঠর্তকাল নিশ্চে হইয়। রহিলেন। অনন্তর অতি দীন 

বাক্যে্কহিতে ল।গিলেন*। মহর্যে! রাঁজীবলোঢন রাম উনযোড়শবর্ষ বয়স্ক। 

অদ্যাপি তাহার রাক্ষসেৰ সহিত যদ্ধ কৰিখার ক্ষমতা উপস্থিত হয় নাই২। 
প্রভো। আমার পুর্ণ এক অক্সৌহিণী দেনা আছে, আমি তাহার অবীশ্বর, 

তাহা লইয়া আমিই রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিব।” আমার সেই সকল 
সৈন্ত সকলেই বিক্রান্ত ও মন্ত্রণাপটু। আমি রণাঙ্গনে ধনুর্বাণ ধারণ পূর্ব্বক 
মেই সমস্ত সেনা পরিরক্ষণ করিয়া থাঁকি*। যক্জরপ সিংহ মত্তহস্তীর সহিত 
বৃদ্ধ করে, সেইরপ, আমিও সেই সমস্ত বীরসেনায় সমন্গিত হইগা দেবগণ পরি- 
বৃত মহেন্রকেও পরাভূত করিতে পাঁরিৎ। রাম বালক, যুদ্ধে নিতান্ত অনভিজ্ঞ, 

সৈন্ঠবলাবল বুঝে না, অদ্যাপি সে অন্তঃপুর্রস্থ ক্রীড়াকন্সিত খংগ্রাম' ব্যতীত 
গ্রক্কত সংগ্রাম অবলোকন করে নাই। রাম অদ্যাপি পরমান্ত্রবিৎ হয় নাই, 
যদ্ধপিপুণও হয নাই এবং রণক্ষেত্জে যে কিরূপে অসংখ্য বীরের সহিত যুগপুৎ 

মন্ত্রুদ্ধ করিতে হয় তাহাও সে জ্ঞাত নহে"। অন্যাপি পষ্াদিপরিশোভিত 

নগরোপবনে, উদ্যানকুপ্ধে ও বিবিধ কুস্বমশোভিত চত্বর ভূমিতে রাজকুমার- 

গণের সহিত পর্য্যটন ও ক্রীড়া করে»।৯। হে ্রন্মন্! সম্প্রতি আবার আমার 

' ভাগ্যবিপর্য্যঘ় বশতঃ রাম হিমমকণামিক্ত পদ্ের স্টায় দিন দিন পাওুধর্ণ ও রুশ 

হইতেছে১। রাম যথাযোগ্য অন্ন ভোজন করিতে অক্ষম হইয়াছে ও ভ্রমণে' 

বিরত আছে। জানি না, সে কি এক অন্তস্থ থেদে পরিতপ্ত হইয়! সর্বদাই চিন্তা": 

রত ও মৌনী হইয়াথাকে১১। হে মুনিনাথ ! আমি ভূত্য, দারা ও পরিজন বর্গের 
সহিত রামের নিমিত্ত সাতিশষ্ষ উৎকঠিত হইয়াছি ও অনবরত চিস্তায় শর- 

ন্মেঘের শ্টায় অন্তঃসারশৃন্য হইয়াছি। মহাস্মন্! রাম একে বালক, তাহাতে 
আবার তাদূশী পীড়া। এ অবস্থায় কিন্ূপে আমি তাহাকে সমরবিশারদ কুট- 
যোদ্ধা নিশাচরগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য ভবদীয় হস্তে সমর্পণ করিতে 

পারি”২১২? হেস্ধে।! হে বুদিমান্! বালাঙ্গনার অঙ্গন, সধার্ম সেবন, 
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রাজের আবিণত্য প্রভৃতি যত প্রকার স্থখ আছে, সর্বাপেক্ষা আমি পুক্র- 

দ্নেহজনিত ম্ুখকে সমধিক গুরুতর জ্ঞান করিয়া থাকি১৪। ধার্শিক €লাকেঁ-* 

ঝা পুত্রন্সেহে আবৃত হইযা। বহুপরিশ্রমসাধ্য দীর্ঘকালব্যাপী ক্লেশকর ছুকুস্ত 
তপশ্য।দিব্র অন্ুষ্ঠান করিয়া থাকেন১৫ | হে মহামুনে ! জীব দিগের স্বভাব 

বা ধর্ম এই নে, তাহারা ধন, দারা ও প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারে» 

টিথাপি পুল পরিত্যাগ করিতে পারে না১৬। রাক্ষসেরা নিতান্ত ক্রুর, ত্রুর- 

কারী ও কুটসুদ্ধবিশারদ । অনভিজ্ঞ ও শিশু রাম তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ 
রুক, এ উত্ত্িও আমার অসহনীষ | অর্থাৎ উহা! মনে হলেও ক্রেশ জন্মে১৭ | 

মুনিরা ! আমি রামবিরহে এক মুহর্তও জীবনধারণ করিতে ক্ষমবান্ নহি ৯: 
সৈন্দন্য ও বলিতেছি, আপনি রাঁমকে লইয়া যাঁইবেন না১৮। আমি পুভ্রকামনায় 
ুতেছি যাঁগ ও অশ্ব্মধ প্রভৃতি কষ্টসাধ্য বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া নব- 
রর অতিক্রম করিয়া ঢাৰ্িটী সন্তান লাভ করিয়াছি১৯। যেরূপ শরীরের 

ধ্য প্রাঁণ শ্রেষ্ঠ ; সেইরূপ, আমার চারিটী সন্তানের মধ্যে কমললোচন রাম 

দর্বশে্ঠ | রাম ব্যতিরেকে অন্ত তিনটাও জীবনধাঁরণে সমর্থ হইবে না২। 
এ অবস্থায় যদি আপনি বাঁমকে রাক্ষস হস্তে সমর্পণ করেন তাহা হইলে নিশ্চ- 
মুই জানিবেন,* আমি পুত্রহীন 'ও গতান্থ হইরাছি২১। চারিটা পুজের মধ্যে রাম 

শর্বজো্ঠ, পর্মগপাযণ এবং সকল গুণের আধার | সেই কারণে রামের প্রতি 

ভাঁমার একান্ডিধী গ্তি। নেজন্ঠ আমার অন্তরবোধ-আপনি রামকে লইয়া 
যাইবেন নাং | সুশিবন ! বদি নিশাচরবধ সাধন করাই আপনার অভিঞ্ঞেত 

হস, তাহ। হইলে হী, অঞ, প্রথ, পদাতি, এই চতুরঙ্গ বল ও তৎসমন্বিত আমাকে 
লইব। বাউন২৩। আপনি বলুন, নে সকণ রাক্ষসেরা আপনার যজ্ঞে বিদ্বোথ- 

পাঁদন কনে তাহ|বা কিবূগ বলবীধ্যশালী ও বীহার পুভ্র। তাহাদিগের নাম 

কি ও তাহাদের আরুতিই বাকিৰপ২৭? আমি, রাঁম, অথবা আমার অন্তান্ত 

বালক, সেই সকল কুটযোধী নিশাচরদিগের প্রতিবিধান করিতে সমর্থ কি ন! 
তাহাও বলুন২৫। সেই সকল বলদৃপ্ত নিশাচরের যুদ্ধে কিপ্রকাঁরে অবস্থিতি 
করিতে হয় তাহাঁও উপদেশ করুন২৩। শুনিয়াছি, বিশ্বশ্রবা! মুনির পুজ্র যক্ষরাজ 

কুবেরের ভ্রাতা মহাঁবল পরাক্রান্ত রাবণ নামে এক রাক্ষস আছে" যদি সেই 
ছরাত্মা আপনার যজ্ঞের বিপ্নকারী হইয়া! থাকে, তাহা হইলে, তাহার সহিত যুদ্ধ 
করিতে আমরা কেহই সমর্থ নহি২৮। হে ব্রহ্মন্! কাঁলবিশেষে প্রভৃতবলশালী 
৪ সমধিক এশ্বর্্যবিশিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন জীব জন্মগ্রহণ করে, আবার কালক্রমে 
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তজ্জাতীক় জীব দিগের বলবীর্যাদি হাঁস হইয়া থাকে২৯। 'এখন*যে কাল, 
' এ কালে আমরা রাবণাদি শক্রর সম্ুখে (যুদ্ধার্থ) দণ্ডায়মান হইতে ক্ষমবান 
নৃহি। ইহা বিধাতারই নির্বন্ধ ; সন্দেহ নাইত* | হে ধর্মভ্ঞ! আমি নিতান্ত 
মন্দভাগ্য ও আপনি আমার পরম দেবতা । সেইজন্য বলি, অনুখ্বহ করিয়া 
আমার এবং আমার পুত্রের প্রতি প্রসন্ন হউন*১। হে তপোধন ! অন্পবীর্য্য 
মানবের কথা দূরে থাকুক ) দেব, দানব, গন্ধ, যক্ষ ও পন্নগেরাও রাবণের 
সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ নহেৎ২। রাক্ষসরাজ রাবণ রণস্থলে ভূরিবী্ধ্য বীরেরও 
তেজ হুরণ করিয়া! থাকে । তাহার সহিত যুদ্ধ করা! কেবল বালকের নহে; 

আমাদের পক্ষেও অসমঞ্জত৩। যে কালে মান্ধাতা প্রভৃতি রাজগণ জন্মগ্রহণ 

করিয়াছিলেন, এ সে কাল নহে। এ কালে সজ্জনেরাও হীনবল। এই কালে 

এই রঘুসস্তানও বার্দক্যজীর্ণ ও ছুর্বল হইয়াছেঃ। হেব্রক্গন্! যদি মধু 
দৈত্যের পুত্র লবণ নামক রাক্ষদ আঁপনাব যজ্ঞের বিদ্নকারী হইয়া থাকে, 

তাহা হইলেও আমি রামকে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে পাঠাইব নাশ । বলুন, 

স্ন্দোপন্থুন্দের পুত্র মাঁরীচ এবং স্ুবাহু কি আপনার যক্জের বিদ্বুকারী হই- 
ঘাছে? যাঁদি তাহারা আপনার ষজ্ঞনাশক হইদা থাকে, তাহ! হইলেও আমি 

আপনাকে পুত্র দিব না। বর্ধন! বদি আপনি বলপূর্বক লইনা যান, তাহা 

হইলে জানিবেন, আমি নিশ্চয়ই হত হইয়।ছি। অর্থাৎ প্রাণ পরিত্যাগ ব্যতীত 

সে পক্ষ আমার উপায়াতস্তর নাইত৬৩৭। 2), 

.. রঘুদ্ধহ মহার1গ দশরথ মৃদ্ুবিনয়ে এই সকল কথা বলিয়। অনন্তর হার্ধর 

অভিপ্রেতসিদ্ধিবিষয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ হইয়া কিয়ৎক্ষণ অপার চিন্তামাগরে 

নিমগ্ন থাকিলেন৮। 

* অষ্টম সর্গ মম । 
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ঘান্সী্ষি কহিলেন, ভরদ্বাজ ! মহীপতি দশরথ সবিনয়ে সাশ্রনয়নে বিশ্বা- 
মিত্র খষিকে এরূপ কহিলে তাঁহার ক্রোধোঁদয় হইল । তিনি কোপব্যঞ্জক ন্বরে, 
রাজাকে বলিতে লাগিলেন১। রাজন্ ! ভূমি আমার প্রার্থনা পূরণ করিবে, 
রী ধ্যসাধন করিবে, এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া এক্ষণে তাহার অন্যথা করি- 

মূ ছ। তুমি সিংহ হইয়াও শৃগাল হইবার বাঞ্ছা করিতেছ২। অহে মহীপাল ! 
ক্লিৰপ করা রঘুবংশীয় দিগের নিতান্ত অনুপযুক্ত । তুমি যে কার্ধ্য করিতে 
িদ্যত, এ কার্ধ্য রঘুকুলের বিপরীত অর্থাৎ রঘুবংশীয় দিগের স্বভাববহিভূতি। 
সামি জানিতাম, শীস্তাংশু শীতরশ্মি ব্যতীত কখন উষ্ণরশ্মি উৎপাদন করেন 

৷ মহারাজ! যদি তুমি প্রতিজ্ঞাপালনে অসমর্থ হও তাহা হইলে আমি 

ধিস্থান হইতে আসিয়াছি পুনরায় সেই স্থানে গমন করি। তুমি হত প্রতিজ্ঞ 
য় বন্ধুবান্ধবের সহিত সুখে বাস করঃ । 

% বান্সীকি বলিলেন, মহান্থভাব বিশ্বামিত্র কোপাসক্ত হইলে বন্থমতী 
্পিতে লাগিলেন এবং ভয়ে দেবগণও কম্পিত হইলেন । অনন্তর স্থত্রত- 

'পরায়ণ ধীর ও বুদ্িমান্ বশিষ্ঠ মহামুনি বিশ্বামিত্রের ক্রোধাবি9ভাব হইয়াছে 
জানি রাজা দশর্থকে বলিতে লাগিলেন৬। রাঁজন্্! আপনি ইক্ষাঞ্চুবংশে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং মূর্তিমান্ দ্বিতীয় ধর্মের সদৃশ । আপনার লোক্র- 
শি সমন্ত সদ্গুণ আছে । ধীরতা, সত্যবাদিতা।, যশস্থিতা, সমস্তই আপনাতে 

বিদ্যমান । আপনি স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, এই তিন লোকে ধর্মে ও যশে বিখ্যাত, 
বিশেষ খিখ্যাত । বিশেষতঃ আপনি ধৃতিমান্ ওঁ ব্রতপরায়ণ। স্থৃতরাং আপন্নি 
ধর্মপরিত্যাগের যোগ্যপাত্র নহেন৭৮। প্রতিজ্ঞা পালন করা ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ 

ধর্ম, তাহা প্রতিপালন করুন, ত্যাগ করিবেন ন!। ব্রিভুবনেশ্বর মুনির আদেশ 
প্রতিপালন করুন৯। মহারাজ ! “আপনার আদেশ প্রতিপালন করিব” 
এইব্ূপ অঙ্গীকার করিয়া এখন যদি তাহা প্রতিপালন না করেন তাহা হইলে 
আপনি এ যাবত ব্রত নিয়ম যাগ যজ্ঞ, যে কিছু ধর্ম করিয়াছেন সেসমস্তই নষ্ট 
হইবে। স্থতরাং সম্প্রতি রামকে প্রদান করিয়া ধর্ম রক্ষা করা৷ আপনার নিতাস্ত 
কর্তব্য১*। আপনি ইক্ষাকুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং দশরথ নামে স্ুপ্র- 
সিদ্ধ ভূপতি হইয়া যদি সত্য প্রতিপালন না করেন তাহা হইলে আর কোন্ 
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ব্যঞ্তি তাহা করিবে১, ? মহীপাল ! আপনাদের ন্তায় মহাপুরুষ লর্গেরগ্ধ্যবহার 
' দরখিয়া' অন্তান্তি অজ্ঞ মানব ধর্শরমর্য্যাদায় স্থিতি করিবেক, মেজন্তও আপনার ৃ 
ধর্মর্ধ্যাদা প্রতিপালন করা কর্তব্য১২। হে মহারাজ! দেবলোকে হুতাশন 

যেরূপ অমৃত রক্ষা করিয়া থাকেন, রামচন্ত্র কৃতান্ত্ই হউন, আর লক্কতান্তরই 
হউন, পুরুষসিংহ মহাতেজা বিশ্বামিত্র রামকে সর্বদা সেইরূপ রক্ষা করি- 
বেন। রাক্ষসেরা ইহাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবে না। হে নরনাথ! এই 
বিশ্বামিতর ধর্মের দ্বিতীয় মৃত্তি, বীর্য্শালিগণের শ্রেষ্ঠ, লোক মধ্যে অধিক 
বুদ্ধিমান ও তপস্তার আশ্রয় স্বরূপ১৩।৯৪ | চরাঁচর ভ্রিজগতের মধ্যে ইনিই 
বিবিধ দৈব, মানুষ ও আস্ুরাদি অন্ত্র অবগত আছেন। অন্ত কেহ উহার মান 
অদ্ত্রবিং নাই এবং হইবেও না১ঘ। দেবতা, খধি, অস্থুর, রাক্ষদ, নাগ, বক্ষ, 

গন্ধব্পকলে সমবেত হইলেও প্রভাবে বিশ্বামিত্রের সদূণ হইতে পারিবেন 
না১৬। কুশিকবংশসম্ভৃত এই বিশ্বামিত্র পুর্বে বখন রাজ্য শাসন কবিতেন, 
তখন শক্রজয়ার্থ ভগবান্ মহাদেবের আরাধনা করিলে তিনি পরিতুষ্ট হইয়া 
ইহাকে অন্যের অসংহার্ধ্য মহাস্ত্র সকল প্রদান করিয়াছিলেন১৭। দেই সকল 
দিব্যান্ত্র কৃশাশ্বসন্তৃত, প্রজাপতিপুন্রমতেজস্বী, মহাবীর ও সাতিশয় দীপ্তিমান্। 
তাহারা ইহার তপোবলে বণীভূত হইয়া অনুচরের স্তায় ইহার পুরিচর্য্যা 

করিত১৮। দক্ষ প্রজাপতির জয়! ও স্প্রভা নামী ছুই কন্ঠা ছিল, তাহাদের 

গর্ভে গরমছুর্্ৰয় এক শত পুত্র উৎপন্ন হয় ও উভয়ের মধ্যে লন্ধবরা জ্য়া অস্থুন 

ব্ণার্থ পঞ্চাশৎ অপত্য উৎপাদন করেন। তাহাঁবা সকলেই দেবতু্যকামচারী 
(দেবতারা যেমন যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারেন ইহারাও সেইন্ধপ যাহা 
ইচ্ছা তাহা করিতে পারেন+৯।২০।)স্থগ্রভাও গঞ্চাশৎঅপত্য উৎপাদন করেন, 
এবং তাহারাও অন্ত্রব্ূপী, নিতান্ত দুর্দর্ষ, ভ।ণেকৃতি ও বলশালী২১। মহারাজ ! 

মহর্ষি বিশ্বামিত্র এবন্প্রভাবাপ্িত ও মহাতেজন্বী। ইনি মুনি ও বিশ্বমান্।। 
স্বতরাং ইনি রামকে লইয়। ঘাইবেন, তাহাতে ভাবনার বিষয় কি? ভাবিয়া, 

বুদ্ধি বিপ্লব করিবেন না ও ভীত হইবেন না২২। হে মহীপাঁন! মুনিশ্রে্ঠ 

মহাসত্ব সাধু মহর্ষি বিশ্বামিত্রের প্রভাবে ঘখন আঁদক্বমৃত্যু জীবেবও মৃত্যু 
তিরোহিত ও অমরত্ব লাভ হয; তখন মহাপ্রভাবশাণী বামচন্দ্রের জন্ত ভর 
কি! আপনি মহর্ষির 'সহিত রামকে প্রেরণ করিতে মুডচেতার ভার বিঘর 

হইবেন না২৩। 

নবম সর্গ সমাপ্ত । 
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বনীকি বলিলেন, ভরদাজ ! মহারাজ দশরথ বশিষঠবাকা শ্রবণ বিষাদ- 

টারিহার পূর্বাক রাম ও লক্ষমণকে স্বীয় সমিধানে আনয়ন করিবার ণিমিজ্ঞ 

স্রীরপালকে আদেশ করিলেন১। “দ্বাব্পাল! লক্ষণের সহিত সত্যপবা ক্রম মহাবাহু 
ফ্রীমচন্দ্রকে শীদ্র আমার নিকট আনয়ন কর২।” দ্বাব্রপাল মহারাজের আদেশে 
ট্রাম লঙ্গণকে আহবান করিবার নিগিত্ত অন্তঃপুবগৃহে প্রবেশ পুর্বীক মৃহ্ত্ত 
বো পনবান মহীপতি সন্গিধানে আগমন করিল ও কহিল, হে দৌর্দগুদলিত 
টপ! ও দেব ' সব্ধুপ ভ্রমর বাত্রিকালে পন্মিনী বিয়ে উন্মনা থাকে, 
চু হন্প, শদলনকাবী সানচক্রর বিমনা হইন্া স্বীর় গ্রহে অবস্থিতি করি- 

দ্রতছেন”*। রাভ্রন! অমি তাহাকে আহ্বান করিলে ভিনি “্যাইতেছি” 

এইমাত্র বলিরা। পুনর্ধ।ব পাংনপরার়ণ ভইলেন। তিনি খেদদুক্ত ও একাকী 
[কিতে সচেষ্ট, কাহার নিকট অবস্থিতি করিতে ইচ্চুক নতেনত। দ্বারপাল 

এইরূপ কহিচুেল রাজা নিকটবন্ভা রামাজচরূকে আশ্বাস প্রদান করত যথ।যথ 
তথ্য জিজ্ঞাসা করিতে প্রবুত্ত হইলেন৬। কহিলেন, বৎস! রাম কি নিমিত্ত 

এন্সপ অবস্থাপন্ন £ বাজবাক্য বণে রাম।মূচর সাতিশয় বিষগ্রচিত্তে কহি- 

টৈন" | মহারাজ! আপনার পুত্র রাম বে কিনিমিত্ত তজ্রপ অবস্থাপন্ন 
তাহ আমরা বলিতে পারি না। আমরা এই মাত্র বুঝিতেছি ও দেখিতেছ্ছি, 

প্রগা্টচিন্তানিবন্ধন বরস্ত রাঁম দিন দিন কশতা প্রাপ্ত হইতেছেন, তদ্দশনে 

আমরা সাতিশয় ডিস্তানিরত ও কৃশ হইতেছিত । বাজীবলোচন রাম ত্রাঙ্মণ্ 
গণ সহ তীর্থবাত্রা হইতে প্রত্যাথ্থত হওয়া অবধি দিন দিন প্রব্ূপ ছুর্মমনা ও 
দিন দিন কশ হইতেছেন৯*। তাহাব কোনও কার্ষেয ইচ্ছা নাই, কেবল আমরা 
ত্র সহকারে প্রার্থন। করায় মাত্র সন্ধ্যাবন্দনাদি করেন, অন্যান্য দৈবসিক 
কাধ্য শান মুখে কখন করেন, কখন বা নাও করেন১০। স্নান, দেবপুজ।, 

নান, প্রতিগ্রহ ও ভোজন, সকল কাধ্যেই তীহাকে অন্যমনস্ক দেখি এবং 
মামরা অনুরোধ করিলেও তিনি তৃপ্তিশেষ ভোজন করেন না১১। রাম ইতি 
টর্ববে পুরনারীগণের সহিত অঙ্গনমধ্যে বারিধারাপাঁনপরিতৃপ্ত চাতকের ন্তায় 
ক্লীড়া করিতেন, কিন্ত এক্ষণে আর সেরূপ করেন না১১। স্বর্গ যদ্রপ পতনো, 

৫ 
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পুখ স্বর্গীকে আনন্দিত করে না সেইরূপ, মাণিক্যখচিত কেয়ুরামি, বিবিধ 
'তআঁভরধ তাহাকে আর সেৰপ আনন্দিত করে না। হে রাজন! রাম: এখন 

প্রিমলবাহী হৃত্গন্ধবহনিষেবিত লঙানিকুমধ্যবর্ঠিনী ক্রীড়াপরায়ণা র্মণী- 

বৃন্দ দেখিয়া পরিতুষ্ট হন না, প্রত্যুত বিষণ্ণ হন১৩।১*। রাঁজভোগা, মনোহর 

সুস্বাদু খাদ্য পরদান কারলেও তিনি তাহা গ্রহণ করেন ন1 অধিকস্ত সে সমুদয় 

দেখিয়া তিনি অপরপূর্ণনয়নে খেদ প্রকাশ করিতে থাকেন১৫। হাবভাব, 

পাবগ্যবী শোভমান! পুরনারী গণের নৃত্য দর্শন করিয়! তাহার মন গ্রচুল্ 

হয় না, অধিকস্ক তিনি এ সমস্ত রমণীগণকে অশেষক্লেশদায়িনী বলিয়া নিন্দা 
করেন১৬। অনিন্দিত পান, ভোজন, শষ্য, যান, ক্রীড়।দ্রব্য, স্নান ও আস. 

নাদি বিষয়ে উন্মাদচেষ্টিতের স্ায় ব্যবহার করেন১৭। বলেন- সম্পদ, বিপদ, 

গৃহ, মনোরথ, সকলই অসার। “অসার” এই মাত্র বলিয়া আর কিছু বলেন 

না, মৌন হন১৮। তিনি হাঁস পরিহাস ত্যাগ করিয়াছেন, ভোগে নিষ্পৃহ হই. 
য়াছেন, কার্ধ্য করিতে অনিচ্ছক, কেবল মাত্র মৌনই তাহার প্রিয় হই- 
যাছে১৯। বাজন্! বন্ধ লা মগ্তরী শোভিতা চঞ্চলনয়ন1 মৃগী হাবভাবাদি শৃক্ষার 

চেষ্টার দ্বাৰা বৃক্ষ দিগকে কামাবিষ্ট করিতে পারে না, মেইৰপ, বিবিধকুন্ুম- 
স্ুশোতিতা অলকাবলিভূষিতা শৃঙ্গারভাবচেষ্টিতা চঞ্চলনয়না ললনারা্ আজ্ 
কাল বামচন্দ্রকে সান্বিকোল্লাসে পাতিত কবিতে সমর্থ হইতেছে নাঁ২"। যেমন 

কোন* উচ্চবংশীয় মন্তধা নীচ জাতিব ক্রীতদাস হইলে সে একান্তে, দিগলত্ত, 

ন্দীতীরে ও অরণ্যে বাস কধিতে ভাল বাসে, সেইরূপ; রামও বিষণচিষ্টে। 
জনশূন্য অরণ্যাদিতে কালমাপন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন২১। মহারাজ ! বাম 

তাশন, বসন, ভূষণ ও যানাদি গ্রহণ বিষয়ে বিমুখ হইয়া সন্্যাস ধর্শের অনু- 

'শমন করিতেছেন২২ | হে জননাথ ! রা« সর্বদাই একাকী বিজন প্রদেশে 

উপবিষ্ট থাকেন। হার্ঠ, গান, রোদন, কিছুই করেন না২০। বদ্ধপদ্াসন 
নামক যোগাসনে উপবেশন পূর্বক বাঁম করে কপৌলবিম্যাস করতঃ সর্বক্ষণ, 
শুনমনে অবস্থান করেন+দ | তাহার অভিমান নাই এবং তিনি রাঁজোল 

অভিলাষ করেন না। তাহার সুখে অনুরাগ ও দুঃখে বিষাদ হয় না২৭। 

বলিতে কি, তদীয হদয়ে সুখ, ছঃখ, হর্ষ, বিষাদ, কিছুই নাই। তিনি যেকি 

করেন, কোথায় যান, কোন্ কার্য্যের অননষ্ঠান করেন, ধাঁন করেন কি আব 

কি করেন, তাহা আমরা জানি না,বুঝিতেও পারি না২»। মহারাঁজ ! যদ্্রপ 

ইযাগমে অক্গণ টিন দিন কৃশ ও বিব্্ণ হইতে থাকে, আমাদের রাম সেইরূপ 
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দিন ল্নি কৃ্ঠা ও বিবর্ণ হইতেছেন২। তাহার অন্ুগামী লক্ষণ ও শক্ত, 

তাহাঁরাও ভীহাব প্রতিবিষ্বের সদৃশ অর্থাৎ ককষশ ও বিবর্ণ হইতেডেন ২৯» 

ডুত্যগণ, অন্যান্য রাঁজগণ ও জননী সকল তাহাকে বারম্বার বিষাদের কারুণ 

িজ্ঞাসা ক্লবিলে তিনি “কিছু না” এইমাত্র বলিয়া মৌন ও নিশ্চেষ্ট হন২৯। 

পার্খবস্তী স্ুহৃদগণকে নির়তই উপদেশ দেন যে, “হে স্থহদগণ ! তোমর। 

অ।পাতমধুব ভোগে একান্তিক নিমগ্র হইও নাশ” ।” হে রাজন্! রামচ্জ্র 

পুণবিভবপূর্ণ বিলাসগ্ুহে বিবিধভূষণভূধিতা বিলসবতী রমণীগণকে দেখিয়া 

কিছু মাত্র শ্সেহ প্রকাশ করেন না; অধিকন্ত তাহাদিগকে বিনাশকারিণী 

ঘিলিরা মনে করেনত১ | তিনি পুনঃ পুনঃ ক্ষোতক্ষৃভিত সরে বলেন, হার! 

মে চেষ্টা অনায়।সে পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায় লোক সকল সে চেষ্টা ত্যাগ 

ফিরিয়া বৃথা আববুঃক্ষয় করিতেছেত১। তাহ।কে “সম্াট হও” বলিলে তিনি 

শবস্থ অন্ুঞ্জীবী দিগকে উন্মাদ মনে করেন ও অন্যননা হইয়া উপহাশ্য 

্রিরেন”ও । কাহার কথামন কর্ণপাত কবেন না, তাহার সম্মুখে গেলে তিনি 

রস দৃষ্টিতে দেখেন না, অন্যমনস্কের হ্যা দৃষ্টি পরিচালন করেন এব মনো হব 

বস্ত উপস্থাপিত করিলে তিনি তংপ্রতি অবজ্ঞা প্রদশন করিতে ক্ষান্ত হন 

নাত," আক্কাশরূপ সরোবরে আকাশ-নলিনীর উত্পত্তি মদ্রপ বিন্ময়াবহ 

ও অসম্ভব, সেইরূপ, মনও অসম্ভব ও বিস্ময়াবহ। এই বিশ্বাসে তিনি এই সকল 

মমঃকমিত বাহ্বস্থ দর্শনে বিশ্ম়বিহীন হইয়াছেনত* | কামবাণ নারী্ধ্যগত 

'রাটসর হৃদয় ভেদে অসমর্ণ। মদ্রপ জলধারা ছুর্ভেদ্য বৃহৎ প্রস্তর ভেদ করিতে 

অসমর্থ, সেইন্ূপ, কামবাণও ছুঙেদ্য রামহৃদয় ভেদে অশক্তত১ | তিনি ধন 

সমুদয়কে আপদেক আকর মনে করেন, করিয়া অর্থ দিগকে বিতরণ করেন । 

তছুপলক্ষে সর্বদাই বলেন, ধন আপদের অদ্বিত্ঈয় বাসস্থান। তোমরা কেন তাহা 

প্রার্থনা করত"? একটা প্লোক গান করেন, তাহ এইব্পপ--“ইহা! আপদ, 
ইহা সম্পদ, এ সকল কেবল কল্পনা, মোহের মহিম1 ও মনের থেলা০৮।” তিনি 

প্রারই বলেন, লোক সকল “আমি হত হইলাম, অনাথ হইলাম,” এইরূপে 

বিলাপ করে অথচ বৈরাগ্য গ্রহণ করে না। ইহা অতীব আশ্চর্য্য ৩৯ মহারাজ ! 
রঘুবংশকাননের শালবৃক্ষস্ববপ শত্রহস্তা রামের এইরূপ নির্কেদ দর্শনে আমবা 

সাতিশম খিদ্যমান হইয়াছি পরজ্ তাহার প্রতিবিধানার্থ কোনরূপ উপায় 

অবলম্বন করিতে পারিতেছি না। হে জলজলোঁচন ! হে বহুশত্রনাশন! 'আপ- 

নিই আমাদিগের একমাত্র গতি, অতএব আপনিই ইহার উপান্স বিধান 



৩৩ বাশিষ্ঠ মহারাম্য়ণ। ১০মর্গ 

ককন*”।”১। কোন রাজ কি ত্রাহ্মণ ভাহাকে উপদেশ 'প্রদার করিলে 
“ঠিনি তাহাদিগকে অজ্দের হায় জ্ঞান করিয়া অবজ্ঞা প্রদর্শন পুর্ববক উপহান, 
ঝরিয়। থাকেন*২। ইহা অমুক, তাহা অমুক, তাহা এই, ইত্যাদি আকারের 
থে গ্গৎ নামক পদার্থ উপস্থিত হইরাঁছে, এ সমন্তই নশ্বর স্তৃতর1ং িথ্যা অর্থাৎ 
অবস্ত। এ সকল কিছুই নহে এবং আমিও কিছু নহি। রাম এইরপ নিশ্চয় 
করিয়া নিশ্চেই অ আছেন। নাথ ! শক্র, মিত্র, আজ্ঞা, রাজ্য, মাতা, সম্পত্তি, এ 
সকলের প্রতি তাহার আস্থা নাই এবং কোনও বিষয়ে যত্ব, চেষ্টা, আশা ৰা 
আশয় নবাই**1৪৯| যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে রামকে মুঢ় ও মুক্ত ছুএর কিছুই 
বলিতে পারি না। কোন বিবয়ে আস্থা নাই, চেষ্টা নাই, স্পৃহা নাই, অথচ 

তাহার আত্মবিশ্বাপ্তি লাভ হঘ নই ।"আত্মবিশান্তি অর্থাৎ শান্তি লাভ হইয়াছে 

বলিয়া বোধ হঘনা। বামেব ঈদৃক অবস্থা দর্শনে আমবা সাতিশয় সস্থপ্ত 
হইতেছিঃ৫ | ধন, পিতা, মাতা, রাজা, কাধ্যচেষ্টা, এ সমূদায়ে কি হইবে? 

প্রয়োজন নই | এইবপ নিশ্চর কবিধা তিনি প্রাণতাগসক্করে কালকর্তন 
কবিতেছেন*৬। যেমন চাতক পক্ষী অনাবৃষ্টি দর্শনে উদ্দিগ্রচিত্ত হয়, সেইপ, 

রামচন্দ্র পিভা, মাহা, বন্ধ, বানর ও বাছ্যাদি বিসয়ে সাতিশয় উদ্দিগ্ন হইযা 

ছেন। তিনি বলেন, এ সকল মোক্ষের প্রতিবন্ধক | মহাঁরাতী ! অংপদরূপ 

লতা আপনার পুত্র রাঁমকে আশ্রয় কবিষা শাখা গ্রশাখা বিস্তার পূর্বক দিন 

দিন বদ্ধমূল ভইভেছে; দরমা করিয়া এই সমষে তাহার উন্মুলন চেষ্টা 

কন্দন১৭1১৮| হে গ্রভো ' তাদ্ুকন্বভাব।নিত রাম এই সমস্ত বিডবের অধিপতি 

হইঘ1ও ধশ্বর্যাপূর্ণ সম্মাণকে বিষতুলা জ্ঞান কবিতেছেন** | এই অবনীমগ্ডলে 

আপনি ভিন্ন এমন কোন মহাজ্ঞনী নাই ধিনি রামচন্্রকে প্রকৃতি করিতে 

সমর্ঘঘ* | যেকপ দিনকর ফিবণজাল বিস্তার দ্বানা ভন্ষক।র নু করিষ। 
স্বীয় সমুজ্জল জোতির সফলতা সাধন কবেন, সেইসপ, সছুপদেশদ্বাবা ধাম 

চন্দ্রের হদয়হ্থিত সন্তাপরাশি তিরোহিত করিষ। স্বীয় সাধুতাব সফল। সাধন 

করিতে পারে, এমন ব্যক্তি আপনি ব্যতীত আর কে আছে"১। 

দশম সর্গ সমাপ্ত। 



একাদশ সর্গ । 
শান 

£ রামবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়! মহর্ষি বিশ্বামিত্র বলিলেন, ওহে প্রাজ্ঞগণ ! রাম-, 
চি 

যে চুদ ঘদি সত্য সত্যই তদ্রপ অবস্থাপন্ন হইয়া! থাকেন, তবে, হরিণগণ যেমন 
্রহাদের যুথখণতিকে আনয়ন করে, সেইরূপ, তোমরাও তাহাকে শীত আমার 

কট আনয়ন কর১। তাহার এ মোহ কোন বিপত্তি বা! রাগবস্কতঃ হয় 

ই। অনুমান হয়, তাহা! বিবেক ও বৈরাগ্য প্রযুক্তই হইয়াছে । যাহারা 
মবেকবৈরাগ্যে আক্রান্ত হয়, আমি জানি, তাহাদেরই ত্র প্রকার মহাফল বোধ 
ঠতবজ্ঞানের পৃর্বলক্ষণ ) উপস্থিত হইয়া থাকেং | রাম এখনই এখানে আঙ্গুল, 
রি ই আমরা! তাহার সকল মোহ (সংশয়) বাধুর পর্ধতাগ্রবর্তী মেঘ অপনয়ন 
বান য় অপনয়ন করিব”। যুক্য|দির দ্বারা মোহ অপনীত হইলে তিনি 
মামাদের হ্যায় বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হইবেন । মহারাজ! যদ্রপ অমৃত 

[ান করিলে সত্য, মুদিতা, (পরস্থে সখী ), প্রজ্ঞা (নির্শল জ্ঞান ), শাস্তি, 
গাপশন্যন্তা, পুষ্টি ও রূপলাবণ্য।দি ল.ভ কর! যায, সেইরূপ, বামচন্দ্রও প্র 
কল প্রাপ্ত হইবেনৎ এবং সুখছুঃগাতীত, লোষ্্রকাঞ্চনে সমবুদ্ধি, পরাবর 
ঘ্লনী ও মহাসত্ব হইবেন" 
হে ভরদ্বাজ ! মুনিনাথ বিশ্বামিত্র এই সকল কথা কহিলে নরনাথ দশর্ঞ 

বাহলাদিত হইয়া রাদকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত পুনবায় অন্য দূত প্রোর্ণ 
ঢরিলেন*। ওদিকে বাম পিতৃসপ্লিধানে আগমন করিবার জন্য প্রফুল্লচিত্তে 
গৃহাবর্থিত আসন হইতে সুর্যের স্তাঁয় উর্থিত হইলেন*। অনন্তর লক্ষণ, 
ক্রদ্ব ও কতিপয় ভৃত্য সমভিব্যাহাঁরে পিতৃসমীপে আগমন করিতে লাগি- 
লন। যেমন স্থুরপতি স্বর্ভূমে আগমন করেন, তেমনি, রামও পিতৃসমীপে 
[গমন করিতে লাগিলেন১০। অনতিবিলম্বে রাম দূর হইতে অবলোকন করি- 
লন, মহারাজ দশরথ দেবগণপরিবৃত স্ররাঁজের হ্যায় বরাজন্যগণে পরিবেষ্টিত 
হিযাছেন১১। তাহার উভয় পার্খে সর্ধশাস্রবিশারদ মস্ত্িগণ, মহর্ষি বশিষ্ঠ 
বিস্াসিজ উপবিষ্ট আছেন১২। আরও দেখিলেন, চারুচামরধারিপী ললনাগণ 
উপযুক্ত স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া চামর সঞ্চালন দ্বারা তাহার উপাসনা 
কবিতেছে। তাহাদিগকে দেখিলে মুর্তিমতী দিগঙ্গনা বলিয়া ভ্রম হয়৯৩। 
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এ দিকে মহষি বিশ্বামিত্র, বশিষ্ট, মহারাজ দশরথ ও ত্ান্যান্্মৃপতিগণ 

' 'দেখিলেন, সাক্ষাৎ কার্তিকেয়ের স্তাধ রূপবান বাম আগমন করিতেছেন১।। 
টাহারা দেখিলেন, সর্ধজনসেব্য সত্বগুণাবলম্বী রাম স্বীয় গান্ভীর্ধ্যাদি গু 
তাপনাশন ও শৈতাগুণযোগী ভূধরের সদৃশ১৫ ও নিতান্ত প্রিয়দর্শন। তাহার 

অঙ্গ সকল সমবিভক্ত, সুব্যবস্থিত সুতরাং সুসৌষ্টৰ ও সর্বমনোহর। তাহার 
মুঠি অনুগ্রহ ও পুরুষার্থ লাভের (ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ) একাস্ত যোগ্য১৬। 
যৌবনের আরম্ত হইলেও তাহার মূর্তিতে যৌবনোঁচিত চাঁপল্য নাই, অধিকন্ত 
বদ্ধোচিত গাস্তীর্্য পরিলক্ষিত হয়। অবিবেকের অবসান হওয়ায় তাহার 

চিত্ত উদ্বেগপরিশূন্য অথচ পরমানন্দ (মোক্ষ) অপ্রাপ্ত অল্লানন্নবিশিষ্ট । দেখি 

লেই প্রতীত হয়, তাহার অভীষ্ট নিকটবর্তী হইয়াছে১*। তিনি বিচাব, 
শীল, পবিভ্রগ্ুণগণের আশষ, সবগডণের আধার, পউদাবস্বভ।ব, আর্ফা, 

অক্ষোভ ও দর্শনীয়তম১৮।১৯। কথিতপ্রকার গুণগণে ভূষিত, নির্মল 

বন্ত্রাভরণশোভিত কমললোচন বাঁম পিতৃসমীপে আগমন করতঃ মনোহব মণি 

ভূষিত মন্তক নমন পূর্বক পিতৃচবণে প্রণাম কবিলেন২০1২১ 
মুনীন্্র বিশ্বামিত্র “রামকে আনয়ন কর” এইরূপ বলিতেছিলেন, এই 

অবসরে রাম পিতৃপদ বন্দনার্থ তথায় আগমন কবিলেন। প্রথমে, পিতার 

পরে মাননীয়তম বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের, তত্পরে সভাস্থ বিপ্রবুন্দের, বন্ধুবুন্দের, 

অন্যাগ্য গুরুজনের ও সুহ্ৃদ্র্গের যথাবথ বন্ধন অভিবাদন ও নমস্কাধা]দি 

ক্রিলেন২২।২৩। সামন্ত (অধীন রাজ| ) রাজগণ নমস্কার করিলে অন্ন খিরো" 

নমন করতঃ বি্নিয়গর্ভবাঁক্যে তাহাদিগেব পরিতোষ উৎপাঁদন করতঃ মুনিদ্বয়ের 

আশীর্বাদ গ্রহণ পূর্বক পিতার পুণ্যময় সমীপে উপনীত হইলে রাজ! তাহার 
' গুনঃ পুনঃ মস্তকাদ্রাণ, আর্সিঙ্গন ও মুখচুষ্ধন করিলেন২৪।২৬। গরে সঙ্গেহে 
লক্মণ ও শক্রত্ন উভয়কে পুনঃ পুনঃ ব্লাজহংস যেমন পদ্মকে আলিঙ্গন ও চুস্বন 

করে, সেইরূপ আলিঙ্গন ও চুম্বন করিলেন২৭। অনন্তর রাজা “পুত্র! ক্রোড়ে 
উপবেশন কর” এইরূপ বলিলে ও তাহারা সাস্তরণ বিচিত্রাংশুকযুক্ত ভূগ্রদেগে 
উপবেশন করিলেন২৮। রাজা! কহিলেন, পুত্র! তুমি বিবেক প্রা 

হইয়! সর্বপ্রকার কল্যাণভাজন হইয়াছ সত্য; পরন্ত জড়সনান জীর্ণ বুদ্ধির দ্বার 
আত্মাকে খেদযুক্ত করা উচিত নহে২৯। বতস! যাহারা বুদ্ধ দিগের, ব্রাক্ষণ 

গণের ও গুরুজনের আজ্ঞা বাক্য রক্ষা! করে, তাহারাই পবিত্র পথ প্রাপ্ত হয, 

কিন্ত যাহারা মোহের অন্ুগামী-_তাহারা তাহা! প্াপ্র হয নাও । তে পত্র! 
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নব যা্ৎ না,মোহবশবর্তী হয় আপদ সকল তাবৎ তাহাদিগের অতিদুরে 

মবস্থনি করে১১। 

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহাবাহো ! তুমি যখন ভুর্জয় বিষয়বাসনারূপ রিপু, জয়ু 

ারিয়াছ তখন তোমাকে অবশ্তই শুর বলিতে হইবে৩২। কেন তুমি অজ্ঞা- 

ীর স্াঁয় তরঙ্গবহুল মলিন মোহসাগরে মগ্ন হইতেছ৩৩ ? 

বিশ্বামিত্র বলিলেন, রাম! তুমি বিলোলনীলোৎ্পলসদৃশ নেত্রের চিত্ব-* 

| প্ল্যকত চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়াছ, তবে কেন মোহ গ্রন্ত হইতেছত৪ ? 

1ন্ কারণে, কি অভিলাষে, কোন্ মনঃপীড়ারূপ মুবিক তোমার চিত্তরূপ গৃহ 

নিন করিতেছে ? আমার বিবেচনায় তুমি মনংগীড়া পাইবার অনুপযুক্ত | 

|রিদর ব্যক্তিরাই আপদের ভাজন হইয়া থাকে২৬। হে অনঘ ! তোমার অভি- 

পাব কি তাহা শীঘ্র বল। যাহাতে কোন প্রকার মানসিক সম্তাপ তোমাকে 

ূ ীক্রমণ করিতে না পারে আমি তাহার উপায় বিধান করিবতণ। মহর্ষি 

ভনমতি বিশ্বামিত্র ধ্রর্ূপ কহিলে রঘুবংশতিলক রামচন্দ্র সেই স্বাভিলষি- 

টার্থদ্যোতী উত্তম কথ শ্রবণ করিয়া খেদ পরিত্যাগ পূর্বক মযূর যদ্রপ মেঘা- 

[মে আনন্দিত হয় তদ্রুপ আনন্দিত হইলেনত৮। 

একাদশ সর্গ সমাপ্ত। 



দ্বাদশ মর্গ। 
কন 

বাপ্পীকি বলিলেন, হে ভরদ্বাজ ! রামচন্দ্র বিশ্বামিত্র কর্তৃক কথিত প্রকারে 

জিজ্ঞাদিত ও আশ্বাদিত হইয়া শ্রবণমধুর ও অর্থসংযুক্ত বাক্যে বলিতে লাগি- 

লেন। বলিলেন, ভগবন্! যদিও আমি অজ্ঞ, তথরপি, আপনি যখন বগিতে 
আদেশণ্করিলেন তখন অবস্তই আমি সমুদায় ষণঘথ কথা বলিব, সন্দেহ 
নাই। কোন্ মুঢ় সজ্জনের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারে১২ ? 

আমি জন্ম গ্রহণ করিয়া অবধি এই পিত্ৃগৃহে অবস্থিতি করতঃ ক্রমশ বুদ্ধি 
প্রাপ্ত হইয়াছি ও গুরুমকাশে বিদ্যা লাভ করিয়াছিত। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! 

সদাচার রত হইয়া তীর্ঘবাত্রা প্রসঙ্গে সমুদ্রমেখলা মেদিনী পরিভ্রমণ করিয়াছিঃ। 

মহর্ষে! এত কাল পরে সম্প্রতি আমার মন সংসারের প্রতি আস্থা পরিত্যাগ 
করিয়াছে "এবং আমার মনে এইরূপ বিচারণা জন্মিয়াছেৎ। আমি নিতান্ত 

বিবেকাক্রান্ত হইয়াছি ও ভোগের পরিণাম বিরস ফলও বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ 
করিতে বাধ্য হইয়াছি। সম্প্রতি মনোমধ্যে এইরূপ বিচাঁরণা উ্ন্থিত হইতেছে 
যে, এই যে সুখ, ইহা কি! এই যে সংসার, ইহাই বা কি! দেখেতছি, লোক 

সকল'কেবল নিরস্তরই মরিবার নিমিত্ত জন্মিতেছে ও জন্মিবার নিমিত্ত মনি 
হেছেএ৭। কি চর কি অচর সমুদায় সংসারের চেষ্ট। স্বপ্নমায়াদিসদৃশ মিথা 

ও নশ্বর | কেবল নশ্বর ও মিথ্যা নহে, বিপদের আলয়, পাপের মূল ও অভি- 

ভবের ভূমি” । প্রত্যেক সাংসারিক ভাব লৌহশলাকার সদৃশ পরম্পর অসং 

লগ্ন। এ সকল ভাব ( পদ্দার্থ) কেবল নিজেরই মনঃসঙ্বল্ন! প্রাছভূ তি*। দেখা 

যায়, এই জগতের সমুদার স্খ মনের অধীন । শূন্য মন নিতান্ত অপত (মিথ্যা) 
স্থখের মূল মন, তাহা যখন তুচ্ছ, তখন আর কেন বৃথা মুগ্ধ হইব১" ? যদ্রপ' 
পিপাস।কাতৰ হরিণগণ মরীচিকায় জলত্রান্ত হইয়া বৃথা ধাবমান হয, সেইরূপ, 
মুঢ়চেতা আমরা সুখপ্রত্যাশায় আকৃষ্ট হইয়া বৃথা সংসারগহনে পরিভ্রমণ-কষ্ 
স্বীকার করিতেছি১১। এই সংসারে কেহ আমাদিগকে বিক্রয় করে নাই 

অথচ আমরা ' সংসারের নিকট বিক্রীতের ন্যায় (কৃতদাষের ন্যায়) কালঘাঁপন 

করিতেছি । কি খেদ! আমরা কি মুঢ়! এ সমস্তই শাঙ্বরী মারার সদৃশ 

( ইন্্রজাল তুপা মিথ্যা, ) ইহ জানিয়াও জানিতেছি না১২। আমরা সকলেই 
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থা সুঃ্টভোগের আশায় কেবল মাত্র ত্রাস্তিজালে আচ্ছর হইতেছি। বন- 

ধ্যেন্মুগগণ যেরূপ গর্তে নিপতিত হইয়! মুগ্ধপ্রায় হইয়া থাকে, অ$মরাও « 

সইরূপ এই সংসারকৃপে নিমগ্ন আছি। প্রপঞ্চ অর্থাৎ সংসার জগৎ কি £ 

বিষয়ভে গৃই বা কি? এ সকল কিছুই নহে । বিষয়ভোগ কেবল নিরস্তর ছুঃখ- 

পদ দুর্ভাগ্য বিশেষ৯৩। বহুকাল পরে জাপিতে পারিয়াছি যে, আমরা বৃথা 

মাহে মুগ্ধ হইয়া বৃথ! সংসার-গর্তে ভ্রমান্ধ পশুর শ্তায় লিপতিত আছি৯৪।" 

লামার রাজ্যে প্রয়োজন নাই, স্থখভোগেও অভিলাষ নাই। আমি কে! এ 

কল কোথা হইতে আসিল! ইহাই আমার বিচার্ধ্য। আমি স্পষ্টই দেখিতেছি, 

টিস্তই মিথ্য] স্থৃতরাং ইহার আলোচনা«করাও মিথ্য1। যাহা মিথ্যা তাহ! 

মিখ্যাই থাকুক, তাহাতে আমার ক্ষতি কি+*? ব্রহ্মন্ ! এই সমস্ত পর্যালোচনা 
রিয়া মরুভূমিগত পুথিকের স্তায় এই সংসারের প্রতি আমার নিতান্ত বিতৃষ্ণ 
পস্থিত হইয়াছে১৬। হে ভগবন্ ! আপনি বলুন, আমায় উপদেশ করুন, দৃশ্ত 
সকল যে নু হইতেছে ও নাশানন্তব পুনরুৎপন্ন ও বদ্ধিত হইতেছে, ইহ! 
রূপে সামপ্রস্ত হইতে পারে১* ? এ সকল নিতাস্ত অসার, অনর্থ ও অপ্রয়ে।- 

িনীয়। মম্পদণ্ড অনর্থ মধ্যে গণন্টীয়। এই দেহও জন্ম মরণ জর! প্রভৃতি অনর্থ 

ৃ রম্পরীয় আব্তদ্ধ। জীবের জন্ম ও মরণ আবির্ভাব তিরোভাব ব্যতীত অন্ত 

নহে এবং তাহাঁরই অনুরূপ পুনঃ পুনঃ বৃথা পরিবদ্ধিত হয়। ঈদৃশ 

্রীব-জন্মের ফব কি? প্রয়োজন কি? ইহাতে অনর্থপরস্পরা ব্যতীত, অন্ত 

কিছু সারভূত ফল দেবা যায় না১৮। আপনি দেখুন, পর্বতস্থ বুহ্ষ যেমূন 

মুর দ্বার! আহত হইয়া! জীর্থ শীর্ণ হয়, সেইরূপ, আমরাও পুনঃ পুনঃ সেই 

ই নিতান্ত তুচ্ছ ও অনার ভোগে অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জরামরণাদির দ্বার 

লিও্জবিভ্হইতেছি | যেমন বাধুপুর্ণ কীচক ঝেগু * বৃথা শন্দ করে, সেইরূপ» 
সকল অচেতনপ্রায় অর্থাৎ পুক্রুষার্থধোগবিহীন জনগণ নাসারন্ধু দ্বারা দেহ 

ক 

ধ্যে প্রাণনামক বায়ু প্রবেশিত করিয়া বুথ বাক্যোচ্চারণরূপ অনর্থ শব 
করিতেছে১৯।২* | খষে ! কিরূপে এই সংসারছুঃখের অবসান হইবে, সেই 
চিন্তায় আমি নিরন্তর দগ্ধ হইতেছি। কোন শু বৃক্ষের অস্তরস্থ কোটরে 
বহি থাকিলে তাহ! যেষন অস্তরে অস্তরে দগ্ধ হইতে থাকে, প্র চিন্তায় আমিও 

.. ঙ্গ বেণুসবাশ । বাশের ছিজ্্র থাক্ষিলে তন্মধ্যে বাযু প্রবেশ কৰে ও তাহাতে বংশীনিনাদ 

ল্য শব্দ হয়। বায়ুর তাড়নায় বশে বশে ঘর্ষণ হইলেও এক প্রকার শব্দ উৎপন্ন হয় 

সদৃশ শব্দায়মান বাশ সংস্কৃত ভাষায় 'কীচক” নামে প্রদিত্ধ। কীঢচকের শব্দ অর্থ শক । 

৬ 
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সেইরূপ অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইতেছি২১। সংসাঁরছুঃখরূপ র্বহ্ প্রস্তর, তদ্বার 
, আমার হৃদয়রন্কু একবারেই অবরুদ্ধ হইয়াছে, তথ/পি আমি লোৌকভয়ে ও 
প্রিজন গণের ভয়ে বাস্পবারি বিসঙ্জন ও শবৌচ্চারণপুর্বক রোদন করি 
না২২। আমার হৃদযস্থ বিবেক ব্যতীত অন্ঠে আমার রোদন বুঝিতে পা 
না। আমার মুখের বৃত্তি সকল অর্থাৎ হাস্ত-বাক্য-সংলাপ প্রভৃতি নিরস্তরিত 

'নিরশ্র নীরব রোদনে নীরনতা৷ প্রাপ্ত হইয়াছে। পাছে আমার স্বজনগণ 
দুঃখিত হন, সেই ভয়ে আমি কৃত্রিম হান্তাদি করিয়। থাক২৩। যেমন 
সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি সহসা দারিদ্র্য দশা প্রাপ্ত হইলে পূর্বাবস্থা স্বরণ করিয় 
পরিতাপিত হয়, আমিও সেইৰপ ভাবাঁভাবময় সংসারের চেষ্টা ও অবস্থা 

স্মরণ করিয়া অতিশয়িত মোহ প্রাপ্ত হইতেছিৎও। ধরশ্ব্ধ্য সমুদয় মানব- 
গণের মনোবৃতি মোহিত করে, গুণরাশি বিনাশ করে, পরে অশেষবিধ 
যাতনা প্রদান করে২৫। ঘদ্দরূপ পুভ্রকলত্রপরিবৃত গৃহ বিপন্ন ব্যক্তির আনন 
গ্রদ হয় না তদ্রপ, আমার এই এঙর্য্যও চিস্তানিচয় সমাক্রান্ত হওয়ায় 
গ্রীতিপ্রদ হইতেছে না২৬। হে মুনে ! যেরূপ বন্যহস্তী লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া 
স্ুখলাভ করিতে সমর্থ হয় না; সেইরূপ, আমিও এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ ধারণ 
করিয়া চিন্তাজনিত মহামোহরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া অল্পমাত্রও স্থখলাভে 
সনর্থ হইতেছি নাৎ৭। লোক সকল অজ্ঞানরূপ রজনীতে জ্ঞানালোকবিহীন ' 
হওয়ামু দৃক্শক্তিশূন্ত হইয়াছে, তাহ! দেখিয়া বিষয়রূপ শত শত মহাঁখল দৌর 
সমাগত হইয়! তাহাদের বিবেকরূপ মহাবত্ব অপহরণে সমুদ্যত হইয়াছে । এ 
স্ময়ে তত্বজ্ঞানন্ধপ যোদ্ধা ব্যতীত অন্য কেহ সেই সকল স্থচতুর চোর গণকে 
রণে পরাজিত করিয়া বিবেকরত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ নহে২৮। 

দ্বাদশ সর্গ সমপ্ত। 



ত্রয়োদশ মর্গ | 
শক 

" রামচন্দ্র বলিলেন, মুনিবর ! মূঢ় ব্যক্তিরাই এই সংসারে শ্রীকে স্বরা ও 
টা মনে কার্রে। বস্তৃতঃ তাহা স্থিরা নহে; উৎকুপ্ভীও নহে। তাহা নিতাস্ত 

দায়িনী ও মোহেব হেতু১। যন্রপ বর্ষাকাঁলের তরঙ্গিণী অন্তান্ত কল্লো- 
বর সহিত সঙ্গতা হইয়া তরঙ্গ সহকাবে প্রবল বেগে প্রবাহিতা হয়, সেই: 

পা, বিষরক্রীও জ্ঞানজড় জনগণের উল্লাস দ্বারা পরিবর্দিত হইয়। তাহাদিগকে 

ঠাবিপদ্বপ প্রবল* তরঙ্গে নিক্ষিপ্ত করে২। হেমুনে! চিস্তা বিষয়শ্রীর 

তা। যেমন নদী হইতে অসংখ্য তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, পরে ৰায়ুসহকারে বদ্ধিত 

» সেইরূপ, বিবয়ন্রী হইতেও অসংখ্য চিন্তা দুহিতার উৎপত্তি হয়, পরে 
হারা বহুবিধ ছুশ্চেষ্টার দ্বারা বর্ধিতা হয়৩। যেমন কোন দুর্ভগ! নারী 

ঈপদা, হইয়া জালায় ইতস্ততঃ ধাবমান! হয়, নিয়ত চেষ্টা করিলেও কোন 
[নে পদস্থাপন করিরা স্স্থির থাকিতে পারে না, সেইরূপ, বিষয়শ্রীও ভ্রষ্টাচার 
রুষের হস্তগত হইদ্সা স্থির থাকিতে পারে না, সর্বদাই ইতস্ততঃ ধাবমানা 
৮ । যেমন দীপশিখা কোন এক স্থানে সংলগ্ন হইয়া সে স্থানকে উত্তীপিত 
কজ্জলের ন্ার মলিন করে, সেইরূপ, খঁশ্বর্যযব্রীও আশ্রিত পুরুষ দ্রিগঞ্রে 
গ্তাপিত ও তাহাদের চিত্তকে মলিন করিয়া থাঁকেৎ। রাজারা গুণাপ্তণ 
চার না করিয়াই পার্শচর পুরুষকে গ্রহণ করেন এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, 
ঠ ব্যর্তিরাও গুণাগুণ বিচার না কবিয়। সন্নিহিত ছুরাচার দিগকেই অবলম্বন" 
রে৬। যদ্রপ ছুপ্ধ পানে সর্পের বিষ পরিবদ্ধিত হয়, সেইরূপ, অধার্মিক 
গের শ্রীও তাহাদের দুর্ব্যবহার সহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ তাহাদের শ্রী কেবল 
ঈ বিগ্রহাদি কার্ষে;ই পর্য্যবসিত হয়। স্পষ্টই দেখা যায়, অধার্ম্িক দিগের 
লোভ, হিংসা ও পরস্বাপহরণ, ইত্যাদি আশয়েই প্রথিতা হইয়া থাকে” । 

বীরণ যাবৎ না হিমসংলগ্ হয়, তাবৎ সুখস্পর্শ থাকে । এই যেমন ৃষ্টাস্ত, 
চমনি, মনুষ্যুও বাবৎ না এশ্বধ্যক্রীসমাকষ্ট হইয়া কর্কশভাবাপন্ন হয়, তাবৎ 
হারা কি স্বজন, কি অপর ব্যক্তি, সকলের প্রতি সুখম্পর্শ থাকে । অর্থাৎ 
[দাক্ষিণ্যাদি গুণে বিদ্যমান থাকে*। যেরূপ মণি ভক্মাচ্ছাদিত হইলে 
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মপিনত! পণ্ড হয, সেইরূপ, সুপপ্ডিত, শূর, কৃতজ্ঞ ও নম্র ব্যক্তিরা ব্য 
* ছছয হইলে সব স্ব স্বভাব পরিহার পূর্বক মলিনভাব ধারণ করিয়া থাকেন, 
তিগবন্! বিষলতা যেরূপ কেবল মাত্র মৃত্ুরই কারণ, সেইরূপ, বিষয়গ্রীং সখের কারণ না হইয়া ছুঃখেরই কারণ হইয়া থাকে। বিষবৃক্ষ লক্ষণাবেঙ্ষণ 
করিতে গেলেও নিধন লাভের সম্ভাবনা এবং সম্পত্তি রক্ষা করিতে গেলেও 

আত্মবিনাশের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা১০। মহর্ষে ! এই সংসারে শ্রীমান্ অথচ লোকের 
নিকট নিন্দনীয় নহে, শর অথচ আত্মশ্নাথাকারী নহে, প্রভুঞ্গর্থাৎ নিগ্রহীন, 
গ্রহসমর্থ অথচ সমদর্শাঁ, এরূপ লোক" অতি ছুল্লভ১১। হেমুনিবর! অস্ত্র লোক যাহাকে শ্রী বলিয়া জানে, প্ররুতপক্ষে ভাহাই ছূঃখরূপ তৃজঙ্গের চূরগম 
আবাস ভবন (গর্ভ) এবং মোহরপ হস্তীর বিস্ধ্ালস্থ মহাতট১২। এই খ্রীঃ 
সাধুজনের সংকার্ধযরূপ পদ্মের যামিনী, ছুংখরূপ কুমুণের চক্দ্রিকা, সুদৃষ্টিরূপ 
(আস্তিকতা) দীপের নির্বাণক|রিণী প্রবল বাত্যা, ভবসাগরপারেচ্ছুগণের 
ভীষণ উত্তাল তরঙ্গ১*। উহা ভয়ন্্রান্তিরূপ মেঘের আদি পদবী অর্থাং 
পুর্ব লক্ষণ, বিষাদ বিষের পরিবর্দক, সংশয় ও বিক্ষোভ গ্রড়তির ক্ষের।॥ 
ভররূপ বিষধর অবশেষে বিষাদ বিষ উদগীরণ করতঃ সেই দকল লোকদিগকে 
খেদাস্িত করিয়া থাকে১২। অধিক কি বলিব, এই সং্পারপ্রী বৈরাগ্য . 
বল্পীর হিমানী, বিকাঁররূপ পেচকের যামিনী, বিবেকরপ চন্দ্রের রাহুদংস্ ও. 

_মোহুদ্ূপ কৈরবের জ্যোৎস্না, । যদ্রপ নানারাগরঞ্জিত পরম মনোহর ইন অনতিবিলম্বেই বিলীন হয়, চপলা যক্্রপ উৎপরমাত্রেই বিনষ্ট হয, মুরখদিগের। আশ্রিত আপাতরমণীয়া বিষয়প্রাও সেইরূপ অচিযস্থায়িনী, পরস্ত তাহা তাহারা 
জানিয়াও জানে না১৬। বিষয়ন্রী বন-নকুলী অপেক্ষাও চঞ্চলা ও মৃগতৃষ্িক। 

' অপেক্ষাও তীক্ষা। যদ্রপ ইনলজাতা। রমণী প্রতারণা সহকারে প্রার্থী পুরুষেব 
চিত্ত মোহিত করিয়া রীখে, সেইরূপ, এই দষ্কলীনা বিষয়শ্ীও প্রলোভন দ্বারা আদ্র জীবের চিত্ত বিমোহিত করিয়া রাখিয়/ছে। ইহা জললহরী ও দীপশিখা। 
অপেক্ষাও তঙ্কুর ও ইহার গতিও হূর্বিজ্ঞেয়১৭।১৮। বিষয় বিগ্রহ্প্রিয় 
ব্যক্তিরূপ করীন্ত্কুলের বিনাশকারিণী সিংহীর সদৃণী এবং খজা-ধারার স্তায 
তীক্ষা। তীক্ষতম! বিষয়প্রীকে নিয়ত খলস্বভাবদিগকে আশ্রয় করিতে দেখা 
যায়”*। হে মহর্ষে! আমি দেখিতেছি, পরধনাপহরণাদি নানা পাপ দ্বারা 
পরিবদ্ধিতা ও মনঃপীড়ার একমাত্র আশ্রয় অভব্যা লক্ষীতে হুঃখ ব্যতীত 
অসমাত্রও খের সম্ভাবনা নাই। মহায়্ন্! আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অশ্ী 
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কর লক্ষমান্ পুরুষের লঙ্গগীকে দূরীকৃত করিয়া উপভোগ করিতেছে 

ঘচ*সপর্ীতাড়িতা সেই ছুঃশীল! লক্ষ্মী পুনর্ববার সেই সপত্বীতুক্ত গ্র্রুষকে * 

লিঙ্গন করিতে মানবতী হইতেছে না, লঙ্জাবোধও করিতেছে না২০।২১৪। 

ই নির্পজ্ক! লক্ষ্মী যথাযথ কুকন্্ম ও পতনমরণাঁদি সাহসিককর্ম্পলভ্যা, অচির- 

ক্লিন, আনীবিষবেষ্টিতা, গর্ভ সমুখিতা অথচ পুষ্পলতিকার ম্যায় মনোরম 

চুয়া নিরন্তর লোকের চিত্তবৃত্তি আকর্ষণ করিতেছে২২। * 

* সাহস ব্যতীর্ত ল্ক্মীকে পাওয়। যায় না । পাইলেও তিনি অধিক কাল থাকেন না। 

চর্্যন্ত থাকেন সে পর্য্যন্ত ক্ষযাদিজনিত বিষতুল্য ছুঃখ প্রদান করেন। কিছু ক্ষ্জত হইলেই 

অসহ্াযস্ত্রণ। অনুভব করে। ইনি পাপগর্তে বাস করেন ও তথ! হইতে আইসেন॥ 

দৌঁধ আছে তথাপি ইনি অজ্ঞ লোকের প্রিয়া ও লোভনীয়] । 

আ্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত । 



চতুর্দশ সর্গ। 
++ 

রাম পুনর্বার বলিতে লাগিলেন। বলিলেন, মুনিবর ! শ্রীর স্ায়ি আয়ুও 
'অস্তভাবহ | আমি স্মস্প্ট দেখিতেছি,জীবের পরমাদু পত্রাগ্রস্থিত শিশিরবিন্দুর 
স্তায় চঞ্চল অর্থাৎ অন্নকালিস্থায়ী। তথাপি অজ্ঞ জীব তাহ! উন্মত্বের ন্যায় বৃথা 

কার্যে ক্ষয়িত করিয়া! চলিয়! যাস । অর্থাৎ এই কুৎসিত শরীর পরিত্যাগ 
করে অথচ স্বার্থসাধন করিয়া যাইতে পারেন1১। মে মানবের মন নিরন্তর 
বিষয় বিষধবের সংসর্দে জর্জরীভূত, মাহাদের মনে বিবেক ক্ষণকাঁলের নিমি- 
ভূও আরোহণ করে না, তাহাদিগের আঘু (বেঁচে থাকা) বুথ! ও ক্েশের 

হেতু*। কিন্তু ধাহারা পরম জ্রেয় জানিয়াছেন, অদীম ও অপরিচ্ছি বধ 
বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন, ধ/হারা লাভালাতে ও সুখ দুঃখে সমজ্ঞান হইয়াছেন, 
সেই সকল মহাপুরুষ দিগের আয়ুই সুখপ্রদ্। আমরা শরীরী, আমাদের 

এই শরীর স্থথের আধ|র, এইরূপ নিশ্চয় থাকাতেই আমর| সংসার মেঘের 
অন্তরাবস্থিত ক্ষণগ্রভাঁর ন্যায় অচিরস্থায়ী পরমাঘুকে বিশ্বাস করি ও নিবৃত্তি 

বা নির্বাণ লাভে সমর্থ হই নাঃ। খবে! বাযুব বন্ধন, আকাঁশের খণ্ডন, 
তরঙ্গমানার গ্রন্ছন, এ ঘকল বিষয়ে বিশ্বাস বা আস্থা স্থাপন করিতে পারি? 

তথাপি, আযুর গ্রতি বিশ্বাস করিতে পারি না" । আঁুঃ শরৎকালের মেধ 
্যখয়, তৈলশৃন্য দীপের ন্যায় ও নদীতরঙ্গের ন্যায় ছিঃ অর্থাৎ চপল; সুতরাং 

গতপ্রায় বলিলেও বলা যায়৬। তরঙ্গপ্রতিবিদ্বিত চন্দ্র, তড়িৎপুপ্ত, আঁকাশপদ্ 

এ সকলেব গ্রহণ বিশ্বাস করিতে পারি, তখাঁপি অস্থির পরমায়ুর প্রতি বি 

করিতে পারি না" । মুচেতাঁ জনগণ অবিশ্রা্ত অলীক পরমায়ু বিস্তারের 
চেষ্টা করে, করিয়া অবশেষে গৃহীতগন্তা অশ্বতরীর ন্যায় মহাছুঃথে পতিত হয়”। 

ব্রহ্ষন! সংসারত্রমণের বন্দীর স্বরূপ এই দেহ স্থষ্টিসমুদ্রের ফেন। সেই কারণে 

ইহাতে জীবিত থাকার বাসনা করি না৯। যাহার দ্বারা পরমপ্রীপ্য পুরুষার্থ 
পাওয়া যায়, যাহা পাইলে আর শোক করিতে হয় না, যাহা পরমা নির্ব্বতির 
আম্পদ,খধি দিগের মতে তাহাই প্রক্কৃত জীবন১৭। বৃক্ষগণ ও পশ্তুপক্ষী জীবিত 

থাকে সত্য; পরস্ত মনন ফল তব্জ্ঞানে যাহার মন মৃতকল্প হইয়াছে অর্থাৎ 
যাহার চিত্ত বা মন বাঁসনাবর্জনপূর্বক পরমাত্মায় রত হইয়াছে) সেই ব্যক্তিই 
যথার্থ জীবিত১১। যাহারা ইহ জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়া পুনর্জন্ম পরিহার 



৪ মর্গ বৈরাগ্য প্রকরণ । 8৭৬ 

রিতে পরে, ভ্রীহাদিগের জন্মই জন্ম এবং তাঁহাদের জীবনই সার্থক জীবন। 
বশিষ্ট গর্দততুল্য । (গর্দভেরা বৃথা ভার বহন করে; মুঢ় লোকেরা বৃর্থা 
হ ভার বহন করে১২।) ভগবন! শাস্ত্র অবিবেকীর নিকট, তত্বজ্ঞান্ 

য়া্গরাগীর নিকট, এবং মন অসাধুচিত্ত পুরুষের নিকট মহাভার বলিয়া 

গ্যহয়। কিন্তু আধ্যাত্মবিদ্ধ দ্িগের নিকট এই স্থুল দেহও ভার নহে১৩। 

পু, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চেষ্টা, এ সমস্তই নির্বোধ ও বৃথা আত্মাভিমানী 

গর ভারস্বরূপ স্থৃতরাং ছুঃখপ্রদ। যেমন লৌকিক ভারবাহীর! শ্রান্ত ক্লাস্ত 

& পদে পদে ছুঃখ অনুভব করে, তেমনি, মুঢ় লোকেরাও প্র সকল লহয়া পদে 

দ দুঃখ প্রাপ্ত হয়১৪। অশান্ত পুরুষের কামনা আপদের আস্পদ, শরীর 
মগের আশ্রয় এবং পরমাযু ক্লেশের আকর১৭। যন্দ্রপ মুষিক শ্রাস্তি ত্যাগ 
চুরয়া অনারত (নিব্ুন্তর ) ধীরে ধীরে গৃহক্ষেত্রাদি খনন করিতে থাকে এবং 
হাতে গৃহাদি ও ক্ষেত্রাদি অল্পে অল্পে জীর্ণ হইয়া পড়ে; সেইরূপ, কালও 
বত দেহীর দেহ জীর্ণ ও পরমাধু ক্ষীণ করিতেছে১৬। রোগরূপ ভীষণ 
দি শরীররূপ গর্ভে বাস করতঃ বিষতুল্য দাহ প্রদান পূর্বক প্রতিমুহূর্তেই 
ীয়ুরূপ অনিল ভক্ষণ করিতেছে**। যেমন কাষ্ঠকীট (ঘুণ) জীর্ণ শীর্ণ 
সার ধুক্ষের “অন্তরে থাকিয়া তাহার ক্ষর সাধন করে, তেমনি, কালও 
টতান্ত তুচ্ছ অসার দেহের অন্তরে আশ্রর লাভ করিয়া ইহাকে জীর্ণ শীর্ণ 
(অজ্জরিত করিতেছে১৮। যদ্রপ বৃদৃক্ষু বিড়াল ভক্ষণাভিলাষে আখুর শ্রুতি 
ইক দৃষ্টে তাঁকা ইয়া থাকে, তদ্রপ ; মৃত্যুও গ্রাস করিবার অভিপ্রায়ে আম 
গের প্রতি অনবরত দৃষ্টিপাত করিতেছে১৯। বদ্রপ বহুভূক্ পুরুষ ভক্ষিত 
২সিতান্ন জীর্ণ করিয়া থাকে, তন্জপ, নিতাস্ত তুচ্ছা গুণগর্ভিনী জরানায়ী 
শক্তি ঝ্েস্তাও পুরুষদিগকে ও তাহার আযুক্কালকে জীর্ণ করিতেছে২। যেমন * 
'জন ব্যক্তি ছুর্জনসংসর্গে বাস করিয়া কতিপন্ন দিনের মধ্যেই তাহার স্বভাব 
রিজ্ঞাত হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ্ব করে, দেইপ, যৌবনও এতদ্দেহে কিছ. 
শাল বাস করিয়া পুনরপি ইহাকে ত্যাগ করিয়া থাঁকে২১। বিট অর্থাৎ লম্পট 
গযেমন সৌকঈর্য্ের অভিলাধী, তেমনি, বিনাশের হৃদ ও জরামরণের সহায় 

ও পুক্রষের ও পুক্রষায়ুর সতত অভিলাধী২২। মুনিবর ! অধিক কি 
ব, জীবন্মুক্তপুরুতপ্রসিদ্ধ নিত্য সুখ যাহাকে সর্বকালের নিমিত্ত পরিত্যাগ 

বিয়াছে, সেই মরণভাজন অর্থাৎ ভঙ্কুরস্বভাৰ আয়ু যন্রপ গুণবর্জিত, অকি- 
৪২কর ও তুচ্ছ, এবপ তুচ্ছ ও হেয় এ জগতে আর নাই২৩। 

চতুর্দশ সর্গ মণ । 
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"শা 

.. ব্ামচন্্র বলিলেন, বৃথা মোহ অর্থাৎ অজ্ঞান হইতে বৃথা “অহং- আমি” 

এতদাত্মক অহঙ্কারের উৎপত্তি হইয়াছে এবং তাহা বৃথা পরিবর্ধিত হইতেছে। 
আমি সেই মিখ্যাময় ছুরহস্কার শত্র হইতে অতিশয় ভীত হইয়াছি*। সংসার 

একাঁকৃত্তি নহে, ইহার আকার অনেকবিধ | সাধ্য, সাধন, ফল, প্রবৃত্তি, এ 

সমন্তই সংসারের অঙ্গ | এই বহুরূপ সংসার যে দীন অপেক্ষাও দীন বিষয়- 

লম্পট (লোলুপ ) দিগকে নিরস্তর রাগদ্ধেষাদি দোষে নিক্ষিপ্ত ও লাঞনাক্রান্ত 

করিতে সমর্থ হইতেছে তাহা! কেবল অহঙ্কারের প্রসাদাৎ্২। অহঙ্কার হইতেই 
আপনের জন্ম, শীরীরিক ও মানপিক বিবিধ পীড়ার ও বিবিধ দুশ্চেষ্টার উদয় 

হয়। অহঙ্কার স্বয়ং রোগ । আমি উহাকে রোগ বলিয়া গণ্য করি । মুনিবর! 

চিরকালের পরম শত্রু অহস্কার আশ্রয় করায় আমি শ্বর্ধ্য উপভোগ দূরে 
থাকুক, পান ভোজন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিঃ। ব্যাধেরা যেমন বাগুর! 

(মগ ধরিবার ফাঁদ অর্থাৎ জাল) বিস্তার করতঃ মৃগ দিগকে বদ্ধ করে সেইরূপ, 

অহস্কারদৌষও এই সংসাররূপ দীর্ঘ রাত্রিতে মনোমোহন মায়াজাল বিস্তার 

করির| জীব দিগকে বদ্ধ করিতেছেৎ। যেমন পর্বত হইতে কণ্টকখচিত সুতরাং 

ক্লেশপ্রদ খদির বৃক্ষের উৎপত্তি হত্ব, তেমনি, অহঙ্কার হইতে ভয়ঙ্কর 'দুঃখ- 

পরম্পরা উৎপন্ন হইতেছে৬। যে অহঙ্কার শান্তিরূপ চন্দ্রের রাহ, গুণরূপ পল্মের 

হিমানী ও সাম্য মেঘের শরতকাঁল, আমি সেই অহঙ্কার পরিত্যাগ করিতে 

'নিতান্ত ইচ্ছুক। আমি রার্ম নহি, কোন বিষয়ে আমার ইচ্ছা নাই, প্রবৃত্বিও 

নাই। আমি বুদ্ধের নয় অথবা ইন্জিয়জয়ীর ম্যায় আপনিই আপনাতে শাস্ত 

গুণে (অচঞ্চল বোগে ) অবস্থান করিতে বাসনা করি*। ইতিপূর্বে অহঙ্কীরের, 

বশবর্তী হইয়া ভোজন, হোম, দাঁন, যে কিছু করিয়াছি সে সমস্তই অবস্ত 

এবং এখন দেখিতেছি, অহঙ্কারশূন্যতাই বস্ত”। হে ক! যে পর্য্যস্ত 

“অহং- আমি” এই জ্ঞান থাকিবে সে পর্য্যস্ত আমি আপদ উপস্থিত হইলে 

দবঃখিত হইব । কিন্ত যখন এ জ্ঞান তিরোহিত হইবে তখন আমি মহাঁবিপদেও 

স্থ্বী থাকিব । স্থৃতরাং, অহঙ্কার অপেক্ষা অনহঙ্কারই আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর১৭। 

মুনিবর! সম্প্রতি আমি তাদৃশ অহঙ্কার পরিত্যাগ করতঃ শাস্ত ও উদ্বেগশূন্ত 
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হইব, এবঞ ইচ্ছ্করিতেছি। ভঙ্গুরস্বভাব বিষয় ভোগে নিরুদ্বেগ হইবার 
আশা নীই১১। হে ত্রঙ্গন্! ঘে পর্য্যন্ত হৃদয়ীকাশে অহঙ্কার মেঘ উদ্দিত 
থাকিবে, বিষয়তৃষ্ণাবূপ কূটজমঞ্জরী সেই পর্য্যন্ত বিকসিত হইতে থাকিবে১২। 

যখন হৃদয্াকুশস্থ অহঙ্কার মেঘ তিরোহিত হইবে তখন তৃষ্ণাবিছ্যৎ দীপশিখার 

্তার সেই মুহূর্তেই নির্ধাপিত হইবে । এমন নির্বাপিত হইবে ঘে তাহার নিদ- 
শনিও থাকিবে না১৩। মেঘ যেমন আম্ফালন সহকারে গভীর গঞ্জন করে, অহ- 

হ্কাররূপ বিশ্ধ্বশৈলে মনোক্ধপ মত্ত মহাগজ সেইনপ গর্জন করিয়া থাকে১৪। 
এই বে দেহরূপ মহারণ্যে অহস্কাররূপ মত্তকেশরী নিরস্তর পরিভ্রমণ করিতেছে, 

এই মত্তপ্দিংহই এই সমুদাস্ব জগৎ বিস্তৃত করিয়াছে । ( এবং পুণ্যপাপের বীজ 
বপন করিয়া! বিশেষনূপে বুদ্ধি করিতেছে১৭ |) যেমন লম্পট পুরুষের! মুক্তা- 

মাল। গ্রথিত করিয়া ক%দেশে ধারণ করে সেইরূপ অহঙ্কারও আশাহ্ত্রে জন্ম- 

প্রম্পরারূপ মুক্তামীল! গ্রধিত করিয়া গলদেশে ধারণ করিতেছে১৩। হে মুনে ! 

এই অহস্কাররূপ পরম শক্রর দ্বারাই পুক্রমিআ্রাদিবূপ অভিচারদেবতা * সৃষ্ট 

হইয়াছে, এবং তাহারাই বিনা তন্ত্র মন্ত্রে মনুযুগণকে অশেষ প্রকার ক্লেশ 

প্রদান করিতেছে১৭। আমি স্পষ্টই বুঝিতেছি, প্রবল শক্র অহঙ্কারের 
মূলোচ্ছে্ঁ, হইলেই সমুদার দুর্ব্যাধি দূরীভূত হইতে পারে । অল্পে অল্পে হউক 
আর তীব্রবেগে হউক, হৃদয়াকাশস্থ অহঙ্কার মেঘ উপশাস্ত হইলে শাস্তি- 
নাশিলী মহামোহ মিহিকা ( কুঙ্থাটিক1) অন্তহিত হইবে। আর তাহা লম্ভ্যও 
“হই'বেশনা১৮।১৯। হে ব্রহ্গন! আমি নিরহস্কার হইয়াও মূর্খতা বশতঃ শোকে 
অবসন্ন হইতেছি, এজন্ত প্রার্থনা, আমার পক্ষে বাহা বিহিত ও হিত, আমাকে" 
তাহাই বলুন, উপদেশ করুন২"। হে মহাতন্! সর্বপ্রকার আপদের 
আম্পদ শ্ন্ত্াদিগুণবিবর্জিত অহঙ্কারকে অ্রমি আশ্রয় প্রদান করিতে 

ইচ্ছা করি না) অধিকন্ত ইহাকে যত্রপুর্বক পরিত্যাঁগ*করা শ্রেয়স্কর বিবেচনা 

করিক্সাছি। অতএব, যাহাতে আমি সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারি, 
সম্প্রতি আমাকে সেইরূপ উপদেশ করুন২১। 

* অভিচার-তন্ত্রে/ক্ত ও অথর্ব বেদোক্ত মারণ-কাঁধ্য। হোম পুজ।দির দ্বারা লোকের 

অনিষ্ট করার না অভিচার। 
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রাম বলিলেন, সাধুসঙ্গ ও সংকার্ধ্য এই ছুই বিষয়ে নিবিষ্টচিত্ত না হইতে 
চিত্ত কামাণি দোষে জর্জরিত ও বাযুপ্রবাহপ্রেরিত ত ময়ুরপুচ্ছের অগ্রভাগে 
্তায়ংগ্রচলিত হইতে থাকে১। প্রভো ! যেমন কুকুরগণ উদরপূরণার্থ ব্য 
চিত্তে দূর হইতেও দূরতর প্রদেশে ধাববান হয়, সেইরূপ, দোষছুষ্টচিত্ত ব্য 
বৃথা ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া থাকে। হয়-ত তাহার! কোথাও কিছু পায় 
এরং প্রচুর পাইলেও না পাওয়ার স্তায় অতৃপ্ত থাকে 'করওক * যেমন বারি 
দ্বারা পূর্ণ হয় না, তেমনি, তাহাদের অস্তঃকরণও পূর্ণতা! প্রাপ্ত হয় নাং 
হে মুনে! মন সর্ধপ্রকারে রিক্তম্বভাব, বিশেষতঃ দুরাশা-রজ্জুবেষ্টিত থাক' 
যুথত্রষ্ট মৃগের তায় স্বখলাভে বঞ্চিত থাকে*। মহর্ষে! আমার মন তরঙ্গে 
নায় তরণভাব ধারণ করিয়াছে এবং ক্ষণকাঁলের নিষিত্তও শীর্ণতা ব্যতী 
পুষ্ট ও অন্তর স্থির হইতেছে নাৎ। যদ্রপ মন্থনকালে মন্দরভূধরে আহত হং 
যাতে ক্ষীরসমুদ্রমলিন উচ্ছপিত হইয়া দশদিকে ধাবমান হইয়াছিল সেইর, 
আমার মনও খিবয়ানসন্ধানদ্বারা আহত হইরা দশ দিকে ধাবমান হইতেছে 

«ভোগ, লাভ ও উৎ্মাহ বাহার কল্লোল, বাহাতে মায়! অর্থাৎ পর বঞ্চনা 
মকরত্ধপে বাঁধ করিতেছে, দেই মনোময় অর্থাৎ মনোরথ নামক মহাসমুদ্রে 
আমি কিছুতেই নিরোধ করিতে সমর্থ হইতেছি না৷ হে ব্রহ্গন্! মুগগণ যেম। 
গর্তপতন চিন্তা না করিনা চর্বাস্থবলোভে জ্রতবেগে বহুদূর ধাবমান হয় সেই 
নপগ আমার মন নরকপাত ভর ত্যাগ করিয়া ভোগলাভপ্রত্যাশায় বহুদু 
ধাবমান হইতেছে”। মহার্ণব যেখ্ব স্্ীর চঞ্চলস্বভাৰ পরিত্যাগ করিত 
পারে না, তেমনি, মদীর চিন্তাসক্ত ও চঞ্চলম্বভাব মনও বিষজ্নচাঞ্চলা পরিহাঁ 
পূর্বক গ্রাপ্য পদে স্থিতি লাভ করিতেছে না। যদ্জরপ পিঙ্জরাঁবদ্ধ কেশর 
অধীর হয সেইরূপ অতিচপল মদীয় চিত্ত চিন্তাচঞ্চল! বৃত্তি পরিত্যাগ করিয় 
এক স্থানে স্থিতি লাভ করিতেছে না৯।১০। যক্্রপ হংস নীরমিশ্রিত ক্ষীর হইবে 

+ বাণেব শলায অথবা বেতের ছালে বচিত পেটেরা নামক পাত্র করণডক। তাহা জং 
পূর্ণ করিতে গেলে পূর্ণ হয় না, ছিদ্র দিয়া পড়িয়া যাষ। কিছুতেই তাহা পূর্ণ হয় না। 
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ক্ীরভাগই»* গ্রহণ করে, সেইরূপ, আমাদের মোহীক্রান্ত মনও এই শরীর 

হইতে উদ্বেগশূন্ত-সাম্য স্থখ পরিত্যাগ করিয়। কামক্রোধাদি দোষরূপ ছুঃখকেই 
গ্রহণ করিতেছে১১।* হে মুনিনায়ক ! মনের প্রত্যক্প্রবণ] 1 বৃত্তি আছে সত্য); 

কিন্ত তাহা, অসংখ্য দ্বৈতকল্পন1! শব্যায় স্থপ্তপ্রার়। তাহার তাদৃশী মোহ- 

নিদ্রা যে ভ ভাঙ্গিতেছে না, তাহাতেও আমি সাতিশম্ন পরিতাপিত ও সমাকুল 

হইয়াছি৯২। হে ব্রহ্গন্! যেমন বিহঙ্গমগণ আহারলোভে ব্যাবজালে জড়িত 

হয়, বদ্ধ হয়, সেইরূপ, আমিও আমার তৃষ্ণাক্ছত্রে রচিত চিত্তরূপ জালে 

জড়িত ও বৃদ্ধ হইয়া ক্লেশ প্রাইতেছি১৩। আমি ক্রোধরূপ ধুম ও চিস্তারূপ- 

শিখ! বিশিষ্ট মনোরূপ হুতাশন দ্বার! নিরন্তর শুদ্ধ তৃণের সায় দগ্ধ হইর্তোছি১৭। 

হে ্রহ্গন্! বদ্রপ মৃত শরীর ভাধ্যান্গগামী কুকুর কর্তৃক ভক্ষিত হয়, তদ্রপ, 
আমিও নিষ্টুর ভৃষ্ণাভাধ্যার অনুগামী চিন্ত কর্তৃক নিরন্তর জড়তা প্রাপ্ত ওভূক্ত 
হইতেছি১« | ব্রঙ্মন্! নদীতীরস্থ বৃক্ষ নেসন তরঙ্গবেগদ্ারা বিনাশ প্রাপ্ত 
হয়, তেমনি, আমিও তরঙ্গতুল্য চঞ্চল জড়বগী চিত্তের দ্বারা বিনষ্ট হই- 
তেছি১৩। যন্দরপ ভৃণরাশি গ্রচণ্ডবাসুবশে দূরে নিশ্ষিপ্ত ও শূন্যে প্রক্ষিপ্ত হয়, 

সেইরূপ, আমিও বেখবান্ অন্তঃকর্ণ দ্বারা তন্বপথ হইতে দূরে ও নিস্তত্বরূপ 

শূন্তে পতিক্ষিপ্ত হুইতেছি১৭ । আমি যে প্রক্কৃতসুখশূন্ত নিকৃষ্ট যৌনিতে পতিত 

হইব, অথব। আমার যোঁক্ষলাভ থে দুক্ষর হইবে,তাহাতে আর সংশয় নাই। মন্গ- 
য্যেক্! নেমন সেতু (বাঁধ ) বাঁধিয়া ক্ষুদ্র নদীর জল রুদ্ধ করিয়া রাখে, সেইবুপ, 

*আঁমি* প্রতিনিয়ত এই সংসারজলধি উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টায় রত থাকিলেও 

কুচিভ্ত আমাকে রুদ্ধ রাখিয়াছে, নিঃস্থত হইতে দিতেছে না১৮। যেমন রজ্জুগ 

বদ্ধ কুপকাষ্ঠ [ কূপ হইতে জল তুলিবার যন্ত্র। “ইহার এক দিকে রজ্জুর দ্বারা 
জলকুস্ত ওক্রুন্ দিকে ভারার্থ একখণ্ড কাষ্ঠ বাধা গ্াকে ] একবার উর্ধে ও অন্য 
বার অধঃ উৎপতিত ও পতিত হয়, সেইবপ, আমিঞ$ অসংচিত্তরূপ রঙ্জুর 

দ্বারা আবদ্ধ হইয়। উদ্ধীধঃ ভ্রমণ করিতেছি১৯। যেমন বালকবিভীষিকার্থে 

পরিকল্পিত বেতাল (বিক্ৃতাক্ুতি ছবি ) বালকের জ্ঞানে সত্য বলিয়া প্রতি- 
ভাত হয়, সেইব্প, আমিও অজ্ঞান বশতঃ ছুশ্চিত্তকে নিতান্ত দুর্জয় মনে করিয়া 

* একা ঝ্মবিজ্ঞানই অভয় পদ ও সাম্য সুখ । সাম্য সুখই নিত্য ও শিরতিশয | তত্ভিনন শে 

কিছু_-সমন্তই অসার ও ছুঃখপ্রদ । দেহাম্সবিজ্ঞান অধিক অসার। এই শরীরে সাব অসার 

উভয়ই বিদ্যমান আছে, পরস্ত মোহ্গ্রস্ত মন অসার ব্যতীত সার গ্রহণে সমর্থ হয় ন। | 

1 প্রন্যক্প্রবণ। -আত্মাভিমুী | বৃত্তি ₹ধশ্দ বা স্বভাব । 
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ব্যাকুল হইতেছি২”। বাল্য অপগত হইলে মে বিভীষিকা থাকেনা, তাহার 
মিগ্যাত্ব প্রকাশ পায়, সেইন্ধপ, বিবেক উপস্থিত হইলেও চিত্তের মিথ্যা প্রকট 
হইয়া থাকে। মন বহি হইতেও উষ্ণ, পর্কতি হইতেও দূরতিক্রমণীয় ও বন 
হইতেও দৃঢ়। সুতরাং মনকে নিগ্রহ করা অর্থাৎ বশীভূত করা'যার পর নাই 
ছুঃসাধ্য২১। যক্প মাংসাশী পক্ষী মাংস দেখিবা মাত্র তত্তক্ষণার্থ ধাবিত 
হয়, হিতাহিত বিবেচনা করে না, সেইরূপ, মনও ইক্জিযষ্ট বিষয়ে নিপতিত 
হয়, হিতাহিত বিচার করে না। মন বালকের বাল্যক্রীড়ার ভ্তায় এ মুহূর্তে 
এক প্রকার ও অন্ত মুহূর্তে অন্য প্রকার হইতেছে এবং বৃথ! অবলম্বন করতঃ 
বৃখা কাল কর্তন করিতেছে২। অমুদ্র যেমন জড়ম্বভাব, চঞ্চল, বিস্তীর্ণ, 
জন্ত-সমাকীর্ণ ও আবর্তবিশিষ্ট ) তেমনি, মনও জড়, চঞ্চল, বিস্তীর্ণ, বৃত্তিরূপ 
জন্ত পরিপূর্ণ ও আবর্ভবিশিষ্ট | সমুদ্রও জনগণকে দুকে নিক্ষিগু করে); মনও 
আমাকে দূরে নিক্ষিপ্ত করিতেছে২৩। হে সাধো! বহিভগ্ষণ, সমুদ্রপান ও 
স্থমের উন্ূলন যেরূপ ছুঃসাধা, মনকে নিগ্রহ করা তদপেক্ষা অধিক দুঃসাধ্য 
চিত্তই ৃ্ঠ দর্শনের হেতু, চিত্ত থাকাতেই তদ্ৃশ্ত জগত্রয় আছে। তাদৃশ 
চিত্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইনে দৃষ্ভ জগতের দর্শন তিরোহিত হয়। হে মুনে! সেই 
কারণে সাধুগণ বলেন, চিত্তের চিকিৎসা করা সর্বতোভাবে' কর্তব্য। 
অর্থাৎ চিত্ত ও রোগের স্ায় অবশ্ঠ পরিহ্রণীয়ংং | যেমন পর্বত থাকিলেই 
তাহাতে নানাবিধ তক উৎপন্ন হয় তেমনি চিত্ত থাকাতেই তদাশ্রয়ে নানাবিধ 
ও শত শত সুখ ছুঃখ হইতেছে । আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছি বে, চিত্তকে' 

'বিবেকাভ্যাস দ্বারা ক্ষীণ করিতে পাঁরিলে তখন আর সুখ ছুঃখ থাকিবে না২৬ 
মুমুক্কুগণ ঘাহাকে জয করিয়া! শান্তযাদিগুণ বশীভূত করিয়া থাকেন, আমিও 
সেই চিত্তরূপ গ্রবল শত্র জপ করিতে উদ্)ত টে । আমার চিত্ত এক্ষণে 
বিষয়শ্রীতে আসক্ত নহে। সেই কারণে আমি জড়মলিন! বিলাসিনী রাজ্য 
লক্মীর প্রতি আনন্দিত নহি২৭। 

যোঁড়শ সর্গ সমাপ্ত । 



সপ্তদশ সর্গ। 
কনা 

রাম কহিলেন, পরমপ্রেমাম্পদ আত্মতত্ব ও তৎসহচর বিবেক তৃষ্ণারূপ 
ছুরস্ত অমানিশায় আবৃত হওয়ায় জীবরূপ আকাশে কেবল দোঁষরূপ উলুক 
স্কন্তি সহকারে বিচরণ করে১। পঙ্ক যেমন প্রথর রবিকিরণে শুষতা প্রাপ্ত 

হয়, সেইরূপ, অস্তার্দাহপ্রদায়িনী চিন্তার দ্বারা আমি দিন দিন শুষ্ক হইতেছি২। 
ব্যামোহতিমিরে সমাচ্ছন্ন আমার চিত্তরূপ অরণ্যে আশারূপিনী পিশাচী 

নিরস্তর নৃত্য করিতেছেও। বিলাপজনিত অশ্রবারি নীহারে তৃষ্ণারূপ 

ক্ষেত্র স্থিত চিস্তাক্ষপ চণক অনবরতঃ অস্কুরিত হইতেছেঃ। যন্রপ উর্শি 
অন্তঃপ্রচলন দ্বারা অশ্ুনিধিস্থিত জলচরগণের উল্লাস উত্পাদন করে; সেইরূপ, 

বিষয়তৃষ্ণা'ও অন্তত্রমির কারণ হইয়া আমাঁকে কষ্টজনক বিষয়ে উল্লাসিত 
করিতেছে । বেমন পর্বত হইতে প্রচগ্কল্লোলববা তরঙ্জিণী প্রবল বেগে 

প্রবাহিতা হয় তেমনি বিষয়তৃষ্ণাও অসত্য বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মহিয় প্রবলবেগে 
প্রবাহিত হই তছে৬। বেমন প্রবল বাধু ধূলি ও তৃণরাশি উড়। ইয়া স্থানান্তরে 

নিক্ষিপ্ত করে, যেমন তৃষ্ণা জলাভিলাধীচাতককে নানা স্থানে বৃথা ভ্রমণ করায়, 

তিমনি বিষয়তৃষ্ণাও আমাকে দূরে নিক্ষিপ্ত ও ইতন্ততঃ ভ্রমণ করাইন্তেছে"। 

_আঁমি যখন যখন গুণতন্ত্রী অর্থাৎ, বৈরাগ্যবিবেকাদি গুণ (আলম্বন রন্ডু ) 

আশ্রয় করি ? তখন তখনই বিষয়তৃষ্গ সেই সেই গুণকে মুষিকের ন্যায় ছেদন 
করিয়া দেয়৮। যদ্রপ সলিলপ্রবাহমধ্যে জীর্ণ পত্র, বায়ুপ্রবাহমধ্যে শু 

তণ ও শরতকালের আকাঁশে মেঘমালা 'স্থিষ্য প্রাপ্ত হর না, ইতস্ততঃ সঞ্চী- 

লিত হইতে থাকে, সেইরূপ, আমিও কুতৃষ্ণ কর্তৃকচিস্তাচক্রে নিপতিত হইয়া! 

নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছি, স্থির থাকিতে পারিতেছি না*। জালবদ্ধ পক্ষিগণ 

যেমন স্বার় বাসস্থান গমনে অসমর্থ হয 3 সেইরূপ, আমরাও নির্বুদ্ধিতা 
বিধায় বিষয়তৃষ্ণার দ্বারা বদ্ধ হইদ্পা আত্মপদে (ত্রক্মপদে ) গমন করিতে পারি- 
তেছি না১”"। হে তাত! আমি বিষয়বাসনারপ অগ্নিশিখায় এরূপ প্রজ- 

লিত হইতেছি যে দাহোপশমনকারী: অমৃত লেপন' করিলেও তাহার শাস্তি 
হয় কি না সন্দেহ১১। মহ্র্ষে! বিষয়তৃষ্ণারূপ উন্মত্ত তুরঙ্গমী জীবগণকে 

»লইয়া পুনঃ পুনঃ বহুদূরে ও দিগ্দিগস্তে বৃথা ধাবমানা হইতেছে১২। কৃপ 
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হইতে জলোত্তোলনকাঁরী ঘট যেমন রজ্জুর দ্বারা আবদ্ধ থাকিয়া দিয়তই 
উদ্ধাধঃ £মন করিতে থাকে, রজ্জুপরিচ্যুত বা! বন্ধনবিমুক্ত হইয়া স্থিতি লাভ 
করিতে পারে না, সেইরূপ, জীবও তৃষ্ণা রঙ্জুতে আবদ্ধ হইয়া! নিয়তঃই উদ্ধাধঃ 
ভ্রমণ করিতেছে অর্থাৎ স্বর্গ নরকাদি স্থানে গমনাগমন করিতেছে, তাহ 

হইতে পরিমুক্ত হইতে পারিতেছে না১০। মানব ছুশ্ছেদ্য বিষয়তৃষ্ণায় আবদ্ধ 
হইয়া! রঞ্জুবদ্ধ বহননীল বলীবর্দের স্তায় অনবরত বা অবিশ্রান্ত বৃথা ভার বহন 
করিতেছে ১ধ। যথা কিরাতপত্রী পক্ষিগণণকে আবদ্ধ করিবার নিমিত্ত জাল বিস্তার 

করিয়া ঝাখে, তথা বিষয়াশাও জীবগণকে বদ্ধ করিবার আশয়ে পুত্র কল- 

্রাদি রূপ মহাজাল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে**। হে মুনিশাদুল ! যদিও 

আমি ধীর তথাপি তৃষ্ণাস্ব্ূপ কৃষ্ণপক্ষীর় তামসী রজনী আমাকে ভীত করি- 
যাছে। যদিও আমি চক্ষুম্মান তথাপি তৃষ্ণা আমাকে অন্ধকরিয়া রাখিয়াছে। 

যদিও আমি আনন্দময়, তথাপি তৃষণ আমাকে সর্বদাই খেদযুক্ত করি- 
তেছে১৬। কালভূজঙ্ষিনী যেমন কুটিলা, স্পর্শকোমলা, এবং দংশন দ্বারা 

প্রাণবিনাশকারিণী ; বিষয়তৃষ্ণা ঠিক সেইরূপ। তৃষ্ণার গতি অত্যন্ত কুটিলা 
ও শ্বয্যস্খনিবন্ধন স্পর্শকোমল; কিন্ত পরিণাঁমে বিষজালাপ্রদায়িনী। ইহাকে 

স্পর্শ করিলে অব্যাহতি নাই) স্পর্শমাত্রেই এ স্পরষ্টাব প্রাণবিনাশকারিণী হয়১৭। 
বিষয়তৃষ্ণা জীবের মায়ারূপ রোগের উৎপত্তিস্থানি, দুর্ভাগ্যরূপ দীনতার আকর 
ও পুরুধগণের হৃদয়ভেদকারিণী। যেমন ভগ্তুদ্বী বীণার তন্ত্রী হইতে মনোহর 
ধ্বনি উৎপন্ন হয় না) তেমনি, সুষুম্নাদি-তার-ত্রয়সংযুক্ত জীবরূপ বীণাঁও 

আনন্দলাভে সমর্থ হয় না১৮।১৯। পর্বতগুহা হইতে উৎপন্ন সুদীর্ঘ ঘনরসযুক্ত। 

রবিকিরণস্পর্শমলিনা। উন্মাদদাস্সিনী বিষলতা যেমন পরিণামে ছুংখদায়িনী, 

বিষয়তৃষ্ণাও সেইরূপ ছুঃখদায়িনী২। তৃষ্ণাবৃক্ষের অগ্রভাগস্থিত পুষ্বফলশৃন্ঠ 
ব্র্থ সমুন্নত ক্ষীণ মঞ্জরী 'অমঙ্গলকারিণী লতার অন্থুরূপা। ইহার দ্বার! কষ্ট 

ব্যতীত স্থুখ নাই, অপকার ব্যতীত উপক।র নাই২১। যথা অবণীকৃতচিত্তা 

বৃদ্ধা বারবনিত। পুরুষবশীকরণার্থ ধাবমাঁনা হয় কিন্তু ফল প্রাপ্ত হয় না; 

তথা, বিময়তৃষ্ণাও জীবকে অনর্থ ভ্রমণ করায়, পুরুযার্থ ফল প্রদান করে না২২। 

যথা! রঙ্গতৃমিস্থা বৃদ্ধা গণিক] শৃঙ্গার, বীর ও করুণাদি রস উদ্ভাবন পূর্বক 
নৃত্য করে, তথা বিষয়তৃষ্াও শোকমোহাদি নানাপ্রকার রস উদ্ভাবন করতঃ 

বিষয়রস সমাকুল সংসার মধ্যে নৃত্য করিতেছে২৩। মহর্ষে! এই সংসার 
বিস্তীর্ণ কাননের অনুরূপ । এক মাএ তৃষ্ণাই এই কাননের স্থদীর্ঘ বিষলতা,, 
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জরা *্মরণা্দি তাহার প্রস্ফুটিত কুস্থম, এবং বিবিধ উৎপাতপরম্পরা তাহার 

ফল২৪* । যেমন বর্ষীয়সী জীর্ণ নর্তকী অসমর্থা হইলেও জনগণের মর্নো- 
গরঞ্জনার্থ নর্তন কার্ষ্যে প্রবৃত্তী হয়, হুর্ববলা সুতরাং অন্তরানন্দশূন্তা কিষয়- 
তূষ্চাও মেইরূপ জনবিমোহনার্থ সংসাররূপ রঙ্গতূমে নৃত্য করিতেছে২। অতি 
চপল! চিন্তা ময়ুরী বর্ষাকালীন মেঘাচ্ছন্ন দিবসের ন্যায় মোহাবরণ কালে 

হর্ষোৎফুল্লা হইয়া নৃত্য করে । মোহকালে নৃত্য করে সত্য ; কিন্তু বৈরাগ্যরূপ 
শরৎ আগত হইলে সে আর নৃত্য করে না, উৎসাহবিহীন। হইয়া নর্তন কার্ষ্যে 

নিরস্তা হয়২৬। যে প্রকার চিরশুক্ষা নদী বর্ষাকালে কতিপয় দ্িব্পসের জন্ত 

উল্লসিতা হয় অর্থাৎ অসার তরঙ্গকল্লোলপরম্পরা বিস্তার করে, সেই প্রকার, 
চিরকাল শূশ্ঠগর্ত অসার বিষয়তৃষ্ণাও স্বল্পনকালের নিমিত্ত বিফল আনন্দ- 
কোলাহলে প্রন্ফূর্বিত হইয়া থাকে২। যন্্রপ পক্ষী ফলহীন বৃক্ষ পরিত্যাগ 
করিয়া ফলশালী বৃক্ষান্তর আশ্রয় করে, তদ্রপ, বিষয়তৃষ্ণাও দ্রব্যবিহীন পুরুষ 

পরিত্যাগ করিয়া! পুরুষাস্তর আশ্রয় করিয়া থাকে২৮। তৃষ্ণা বানরী অপেক্ষাও 
চঞ্চলা। সে ফলপ্রত্যাশায় ছু্লজ্ব্য স্থানেও পদসঞ্চালন করে এবং তৃথ্ব থাকি- 
লেও স্বভাব বশতঃ পুনঃ পুনঃ ফলাস্তরের আকাজঙ্জা করে । অপিচ সে কোনও 

প্রকারে দীর্ঘকাল এক স্থানে থাকিতে পারে না। এই যেমন দৃষ্টা্ত, তেমনি, 
তৃষ্ণাও ভোগ বাসনায় অগম্য গমনে কুহ্ঠিত নহে, পুনঃ পুনঃ বিষয়ান্তরের 

আকাঁজ্ষা করিতেও লঙ্জিতা নহে এবং এক লইয়া স্থির থাকিতে পারেঞ্না২৯। 
পরই কর্ম শুভজনক” এইরূপ নিশ্চয় করিয়া মানবগণ তাহার অনুষ্ঠানে প্রত 
হর এবং পরে অশুভ বলিয়া বোধ হইলেও দুর্দেব বশতঃ তাহা পরিত্যাগ 
করিতে পারে না। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, বিষয়তৃষ্ণাও অসৎকর্দে 
সতকর্ম্জ্ঞান আরোপ করিয়া পরিধাবিতা হয়। অনন্তর তাহা অসৎ বলিয়া 

প্রতীত হইলেও তদনুষ্ঠানে নিবৃত্ত হয় না। প্রত্যুত তাহাতেই যত্রাতিশয় 
প্রকাশ করেও” । খযে! তৃষ্ণা হৃদয়রূপ পদ্মের ভ্রমরী। তৃষ্ণারূপিণী ভ্রমরী 
কখন পাতালে কখন নভস্থলে কথন বা দিক্কুঞ্জে অবিশ্রীস্ত ভ্রমণ করি- 
তেছেও১। সংসারে বত প্রকার দোষ আছে সে সকলের মধ্যে তৃষ্ণা সর্বাপেক্ষা 

অধিক ছুঃখদায়িনী। তৃষ্ণা অন্তঃপুরস্থ ব্যক্তিদিগকেও বড়িশবৎ্ সবেগে 

আকর্ষণ করে, করিয়া মহাসঙ্কটে নিপাতিত করে৩২। মেঘোদয়ে বারিবর্ষণ 

ও দুর্দিন হয়, হুর্য্যের আলোক অবরুদ্ধ হয়, শরীর ও মন জড়ভাবাপন্ন হয় 
,বিষয়বাঁসনারূপ তৃষ্ণার উদয় হইলেও ওঁ সকল হইয়া থাকে । হৃদয়াকাশে 
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তৃষ্ণার উদয় হইলে জ্ঞানালোক অবরুদ্ধ, বুদ্ধি জড়ীভূতা, ও "মোহ্ছুর্দিন 
উপস্থিত হইয়া থাঁকেও৩। উহা! বিচিত্র মনোবৃত্তি গ্রধিত মালার স্বরূপ অথচ ূ 
উহ্থাই সংসারব্যবহারী জীবের বন্ধন-রজ্জু। পঞ্ত যদ্্রপ রঙ্জু ব্ধ হইয়া স্বেচ্ছা" 
পূর্বক বিচরণ করিতে অপারক হয়, সেইরূপ, মন্তৃষ্যেরাও আঁশাপাঁশে বদ্ধ 
হইয়া স্বাধীনতা বিহীন হইয়! আছেঃ | যদ্রপ ইন্্রবন্ত * দেখিতে বিচিত্রবর্ণ, 
কিন্ত গুণবিহীন) (গুণ-জ্যা ) দীর্ঘ ও শৃন্যগর্ত, সেইরূপ, বিবয়তৃষ্ণাও বিষয়- 

স্পর্শে বিচিত্রবর্ণ, নানারূপে রঞ্জিত, অসদগুণ, পুরুষমেঘে অবস্থিত, শৃন্তগ্ত 
অর্থাৎ অন্স্ত। ইহার উদয় স্থান হৃদয়ীকাশ, অথচ ইহা অলীক কল্পনা 
মাত্রত৫। এবন্িধা বিষয়বাসনা সদ্গুণ শস্তের অশনি, আপদ তৃণের শরৎকাল, 
জান সরোজের হিমানী, তমোবৃদ্ধিবিষয়ে হ্মেন্ত কালের দীর্ঘা৷ রজনীত৬, 

ংসাঁর নাটকের নটা, কার্ধ্যপ্রবৃত্তিবূপ নীড়ের পক্ষিণী, মনোর্থরূপ অরণ্যের 
হরিণী, কামরূপ সঙ্গীতের বীণা, ব্যবহাঁররূপ সমুদ্রের লহরী, মোহ মাতঙ্গের 
শৃঙ্খল, স্থষ্টিকূপ বটবৃক্ষের প্ররোহ (নাম্ন! ) ও দুঃখরূপ কৈরবের চক্্রিকা২৮। 
এই নিত্যোন্াদপরায়ণা বিলাঁসশাপিনী বিষয়তৃষণ মানবের আধি, ব্যাধি, 
জরা এবং মরণ প্রভৃতির পেটিকা (পেটরা )৩৯। ইঈদৃশী তৃষ্ণা ব্যোমবীথির + 
সহিত তুলিতা হইতে পারে। কেননা ইহা কখন গ্রকাশ, কখন, অন্ধকারময় 
অর্থাৎ কখন নির্শ্লি কখন মেঘাচ্ছন্নের স্যার এবং কখন বা নীহারগুষ্টিতের ? 
ন্যায় ওতীয়মানা হয়ঃ০। যেমন কৃষ্ণ পক্ষীয় মেঘাচ্ছন্ন রজনী ক্ষীণ হইলে 
রাত্রিঞ্চর দিগের সঞ্চার নিবৃত্ত হয়, সেরূপ, জীবের বিষয়তৃষ্ণার শাস্তি হইহল' 
সকল প্রকার ছুঃখের শাস্তি হয়ঃ১। যখন এই সকল লোক চিন্তা অর্থাৎ বিষয়- 

বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারিবে তখনই ইহার! সর্বছুঃখ পরিহার সমর্থ 
হইবে। চিন্তা ত্যাগ ব্যতীত তৃষ্ণবিস্থচিকাঁ রোগের অন্য গুঁধধ নাটু৪২।৪৩ 
যাবৎ বিষ-বিস্চিকা-সদৃশী তৃষ্ণার পরিত্যাগ বা পরিক্ষয় না হয় তাবৎ এই 
সমুদয় লোক মুগ্ধ, মুক ও ব্যাকুল অবস্থা অবস্থান করে। যেরূপ জলাশয়স্থ 
মৎও অন্তিম কাল উপস্থিত হইলে উপাদেয় ভক্ষ্য জ্ঞানে আমিষাবৃত বড়িশ 
আহার কথিযা ক্ণকালের নিমিত্ত আনন্দিত হয়, সেইরূপ, তৃষ্ণাক্রান্ত মন্থষ্যে- 
বাও তৃণ পাখ।ণ কাষ্ঠার্দি দ্রব্য লাভ করিয়। ক্ষণকালের নিমিত্ত আশাস্ফুত্তি 
'অঙ্গভব করেঃ । যদ্রপ হুর্ধ্যকিরণ জলমগ্ন পন্মকে উদ্ধে নীত, বিকসিত 

* ইন্্রধনু-শক্রুধনু । ইহার ভাষা নাম রামধন্ু। 1 ব্যোমবীথি-আকাশপ্রনর । 

$ নীহারগুা ঠত-কোয়াধায় ঢাঁকা। 
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ও সকক্টপর নিকট প্রকাঁশিত করে, সেইরূপ, পীড়াময়ী অঙ্গনারূপা বিষয়তৃষ্ণা ও 

গম্ভীর পুরুষকেওড গান্তীর্যযশৃন্য করিয়া সকলের নিকট লঘুচেতারূপে গ্রকাশিত 

| করিয়া থাকেন | তৃৰগ বেণুলতার ন্যায় অশ্ুঃসারশূন্যা, গ্রন্থিযুক্তা, দীর্ঘ, 

অন্থবেকণ্টকময়ী অথচ মণিমুক্রীলাভের প্রত্যাশা স্থানঃ৬। কিন্তু মহর্ষে! 

আশ্চর্য এই যে, ঈদুণী দুশ্ছেদ্যা বিবয়তুষ্ণীকে ধীসম্পন্ন মহান্থুভব ব্যক্তির 
বিবেক খঙ্চোর দ্বারা অনায়াসে ছেদন করিয়া থাকেন" । হে ত্রঙ্গন্? 

জীবের হদরপ্থিত বিষয়তৃষ্ণা যদদপ স্ুতীক্ষা, শাণিত অপির্ ধার, বজাগ্নি বা 

প্রতপ্ত অয্নঃকণ ( অন্নবিশেষ )* সেরূপ স্ুুতীক্ষ নহে*৮। যেমন, দীপশিখা 

দেখিতে উজ্জ্বল, অসিতবর্ণতীক্ষাগ্র, শ্নেহবিশিষ্ট, দীর্ঘদশাধুক্ত, শ্রাকাশমান 

ও ছুষ্পর্শ; বিষশতুঙ্গজা ঠিক সেইরূপ*৯ | হে মহর্ষে ! একমার বিষয়তৃষ্চাই 
সুমেরুদূশ গান্তীষ্যশালী প্রাজ্ঞ, শুর ও গ্িরপ্রতিজ্ঞ নরোত্তমকে ক্ষণমধ্যে 

তৃণের ন্যায় লনু করিনা থাকে” | বিষর়পিপাপানূপিশী তৃষ্ণ রজোপগুণ প্রচুর! 

আশা-রজ্জুব দার! নির্দিভী ও ধুলিপটলসক্কলা! অন্ধকাঁরময়ী বি্ধাটবীব ন্যায় 

ধার পর ন|ই বিস্তীর্, গহনা ও ভয়ঙ্কবীণ৯। এই ভূষণ অদ্বিভীন হইরাও 

সকল তৃবনেব অন্তরালে লক্ষিত হইতেছে ; এবং শরীরে থাকিলেও সহজে 

দর্শনের বিষন্টীনৃত হইতেছে না। ফলতঃ চঞ্চলতরঙ্গসক্কুল ্ষীরোদসলিলে 

গেরূপ মাধূর্্যশক্তি সর্বদা বিরাজমান থাকে, 'এই তৃষ্ণাও সেইরূপ সমুদায় 
জগৎ পবিব্যাপ্ত হইব আঁছে€২। ঙ 
ই ঙ সপ্ীপশিশী শাশিািশিশীীটশীশিশীসী তি শী শী শী টাটা িিপীস্িপাস্পীসপপিসপিপপি 

ধ অয়ঃকণপ এক্ষণে বন্দুগ নামে শসিদ্ধ হ5য়াছে। অয়,কণ গুলি ন।মে গুসিদ্ধ। গুশক্র- 

নীতি ও মই[তার্ত গ্রন্থের বর্ণন। দেখিলে অয়কণ গুলি ও অয়চকণপ বন্দুগ বাতীত অন্য কিছু 

হয না। 

সপ্তদশ মর্গ সমাপ্রট। 



অষ্টাদশ সর্গ। 
এ কৃতি পপির 

+  ব্রামচন্জ্র পুনর্বার বগিলেন, মহর্ষে! এই যে জীবদেহ প্রকাশ পাইতেছে 

ইহা কেবল কতকগুলি আর্রনাড়ীর দ্বার! বিরচিত। অর্থাৎ মল, মূত্র, রেত ও 
রক্তাদি অক্ষিত শিরাসনূহে পরিব্যাপ্ত। বিঘিধ বিকারবিশিষ্ট ও পতনগ্লীল এই 
জীবদেহ কেবল দুঃখ ভোগেরই কারণ বলিয়! প্রকাশ পাইতেছে১। যুক্তিপথ 

অবলম্বন করিলে স্পষ্টই বুঝ! যায়, এই জীবদেহ দ্িদ্বপী। ইহা অজ্ঞ হুইয়াও 

অভিজ্ঞের ন্যায়, অভব্য হইরাঁও ভব্যের স্তায়। ইহা! জড় নহে ও চেতনগু 

পহে২। * সৃতরাং যাহারা সাধু তাহারা ইহার সাহাযো মুক্তিলাভ করেন 

' এবং অসাধুগণ দিরয়গামী হন। ইহার দ্বারা নে আপনার চিদ্রপত! পরিজ্ঞাত 
হওয়া যায় তাহাই ইহার অজ্ঞতার বৈপরীত্য*। + দেখুন, এই দেহে ভন্পেই 

আনন্দ ও অল্নেই খেন্ন উপস্থিত হয়। স্ৃতরাং ইহা'র সদৃশ গুণহীন, নিকৃষ্ট ও 
'শোকস্থান আর কি আছেঃ ? এই দেহ বৃক্ষের অন্ুবপ | তুজদয় ইহার শাখা, 

২সদেশ স্বন্ধ, চক্ষষ্ঘর কোটর্, মস্তক বৃহৎ্ফল, হস্তপদ পল্লব, রোগাদি 

লতাস্থানীয় এবং ইহা কর্ণরূপ দস্তরস $ পক্ষীর চণচগ্রহারে জর্জরিত। ইহাতে 

বুদ্ধি ও জীব এই ছুই পক্ষী নিয়ত বাঁদ করিতেছে । ইহা গু্সবাঁন্ ও কার্য 

সংবাত (দেহপঙ্ষে গুন্ম রোগবিশেষ, তদ্দিশিষ্ট |) বৃক্ষকে যেমন ছিন্নভিন্ন 

করিতে পারা ধায়, তেমনি, শান্ত্ররূপ কুঠারে ইহাকেও ছিন্নভিন্ন করা যায়। 

ইহা দস্তরূপ কেশরশাণী ও ান্িরপ কুন্ুমে পরিশোভিত। এ বৃক্ষের খোতা 
শী ৩. তা পিপি ৮ শেশার্শীীট ৮টি শি শী শশী 4 ৮ শশিশি ৮ শাশিিীস্প্টাশশীশীশিশীটি সপশীশীশীগীত ৬০টি সদ ১৮ শাল 

& এই চিঙ্জড সংখুন্ত এেঁহের দেহ ভাগ অজ্ঞ অর্থাৎ জড়। ইহার জ্ঞাত আস্মা। তিনি 
অতিজ্ঞ। অভিজ্ঞের _ংযোগে এই অনভিজ্ঞ আতজ্ঞের ম্যায় প্রকাশ পাইতেছে। ইহারই রর 

সাহায্যে মুক্তিপদ পাওয়া যায়; স্থুভরাং ইহা অভব্য অর্থাৎ অমঙ্গলময় হইলেও ভব্য। সেই 

কারণে ইহা অগ্থান্থ জড় হইতে বিলক্ষণ এবং শুদ্ধ চেতন আত্মার অন্যথাভাব। 
1 যাহাবা ইহার তথ্য নির্ণয়ে অসমর্থ তাহারাই অসাধু । অসাধু, অবিবেঞ্ষী ও মু, সমান 

কথ! । মুঢেরোই এই দেহে আ।স্মভাব স্থাপন করিষ়। মোহ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সংসারগতি প্রাপ্ত 
হয়। পরস্ত ধাহারা আদ্মায় আগ্মদরশী তাহারাই ইহার সাহাযো মুক্তি লাভ করেন। 

£ দস্তরস- কাঠঠোকর। নামক পক্ষী । কাঠঠোকর।র! চু প্রহারে বৃক্ষের গাত্র চ্ছিদিত 

ও কুর্টিত করে। কর্ণদয়ও নিরন্তর কটুতীক্কাদি বাক্য শ্রবণে ইহাকে জর্জরিত করিতেছে) 



১৮ নর্গ বৈরাগ্যপ্রকরণ'। ৫৯. 

অতি, অঁ্নকালন্থারী'। এই দেহবুক্ষ কান্তিবূপছায়াবিশিষ্ট এবং ইহা জীবরূপ। 
পথিকের বিশ্রামস্থান। ইহার সহিত জীবের কোনরূপ বাস্তব সম্বন্ধ নাই! 
ঝ্ুতরাং ইহা কাহার আত্মীয় নছে। ইহার প্রতি আস্থাই বাকি ! অনাস্থৰই: 
বা কিৎ।৮। হে তাত! সংখাররুপ মহাসমুদ্রে সন্তরণ করিবার জন্য এই 
দেহলতা বা দেহনৌক। পুনঃ পুনঃ আশ্রয় করা যাইতেছে অথচ ইহাতে 

কাহার আত্মবুদ্ধি হইতেছে না। ( আত্মতত্ব জ্ঞান ব্যতীত সংসার সমুদ্র উততীর্ঘ 
ভওয়া ধাঁয় না.) পরন্ত তাহা হইতেছে না*।) হে মুনিবর ! বহগর্তসমাকুল 

তন্গরুহ রূপ অসংখ্য তরুরাজি বিরাজিত দেহরুপ বিজ্বন বনে বান্ঠা করিতে 

কাহার বিশ্বাস, হয়? কে নিঃশক্ষে, বাৰ করিতে পারে১*? এই অসার 

সচ্ছিদ্র মাংসাদিনির্মিত বাদ্যবিহীন পটহ্বের (পটহ ঢাক )' অভ্যন্তরে আমি 

বিড়ালের স্কায় বাস করিতেছি১১। সংসারক্ধপ শিবিড় অরণ্যে চিন্তামঞ্জরী- 

বিশিষ্ট ও ছুঃখবুণক্ষত এই দেহ নামক জীর্ণ বৃক্ষ চিন্তরূপ চপল, মর্কট 

আরূঢ় আছে১২। মহ্র্ষে! এই (দহপ্রক্ষ (প্লক্গপাকুড় গাছ ). আমাকে ক্ষণ 

কালের নিমিত্তও স্থথী করিতেছে ন1। ইহাতে তৃষ্ণাবিষধরী, নিয়ত বাস ককি- 

তেছে ও ইহা ক্রোধরূপ; বা়সের নিত্য আলম়। ইহা কেবল হাস্তরূপ' প্রস্কুটিত 

কুন্থমে , শোভমান.। ইহান্তে শুভ অশুভ্র এই ছুইটি ফল অনবরত উতপন্ব 

হইতেছে.। স্কন্ধশাখাসমন্থিত্র এই দেহবুক্ষ প্রাণবাযু কর্তৃক নিরস্তর আলোড়িত 

হইতেছে উন্নতজাহ্ুদ্বয় ইহার স্তস্ত, ইন্দ্রিয় বিহঙ্গমগণ ইহাতে *বষতি 

কপ্টে, ও ইহার যৌবনরূপ শীত্রল ছায়ায় কন্দর্পনামক পথিক বিশ্রাম করিয়া 

থাকে । এই বৃক্ষের উপরিভাগে শিরোরুহরূপ তৃণরাশি উৎপন্ন হইয়াছে 
এবং ইহাতে অহঙ্কাররূপ গৃত্র কুলার নির্মাণ করতঃ ৰদতি ও কঠোরধ্বনি 

করিতেছে ।. ইহার অভ্যন্তরভাগ ছিদ্রযুক্ত (ধেোড় বা ষৌড় পড়া *।) অথট 

ইহা দুরুচ্ছেদ্য। বাসনা এই বৃক্ষের মূল. ও ইহা সর্ধতোভাবে ব্যায়মবিরস। 

অর্থাৎ শ্রমরূপ কাণ্ড পত্রাদির দীর্ঘতায় রুক্ষ ও সুখবিহীন। সেইজন্য আমি 

এই দেহ বৃক্ষে কিছুমাত্র স্বখ অন্ুভৰ করিতে পারিতেছি না১।১৭। হে মুনি- 

ফত্তম ! এই কলেবর অহঙ্কার গৃহস্থের মহাগৃহ । ইহা ভূমি পতিত হউক ঝ! 

না হউক, ভগ্ন হউক অথবা! স্থির থাকুক, আমার কিছুমাত্র ক্ষতি নাই১*। 

অহঙ্কারস্বামিক এই গৃহে ইন্দ্রিয়রূপ পণ্ড সকল নিরুদ্ধ রহিয়াছে । বিষয়- 

বাসনা ইহার গৃথিথী এবং ইহা কামাদিরাগরপ্িত হওয়ায় শোভমান। মেজন্ত এ 
স্পিপলাশাশি শীট 

এ াছের মাইজ পচিয়া গেলে ধোড় ব। ঝড় বলে। 



৬ . বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ। ১৮ সর্ব 

রর আমার ই নহে১৯। এই গৃহে পষ্টাস্থিরূপ ক।ষ্ঠ শন্তগর্ত স্থশরাঁং অসার | 

এই গৃহ'নাড়ীনূপ বঙ্ছুত্তে আবদ্ধ ও রসরক্তাদিরপসলিলক্ক্ত কর্দমে প্রলিপ্ত।.. 
এগহ আমার অনিষ্ট বৈ ইষ্ট নহে২*। অস্থি সকল ইহার স্তম্ত এবং ইহান্ছে, 

বাঁভন্ধগ দীর্ঘকাষ্ঠ দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ আছে। ইহা পরিণামে শুরুবর্ণ (কেশ 

লোমাদি পঞ্ শাদা) হয়। চিন্ত ইহার ভৃত্য, বিবিধ কার্য্যচেষ্টা ইহার অবলম্বন, 

শিখা ও মোহ ইহার স্থুনত| এবং মূর্খতা ইহার মনোহর শন্য1। তাহাতে দুঃখ- 

বপ বালক সমূহ নিরন্তর রোদন কবিতেছে ও দৃশ্চেষ্টারপ দগ্ধান্তদ।সী 

( পোড়ামুধ্ভী ) ইঠাতে সর্বদা অবস্থান করিতেছে? সুতরাং এই অকিঞ্চিংকর 
ডুচ্ছ গৃহ আমার নছে ও আমার ইষ্টও নহে২১।২৩। আরও দেখুন, এই দেহ- 

গৃহটী নিরবচ্ছিন্ন বিষয়মলে পরিপূর্ণ ও ইহা অজ্ঞানাদি ক্ষারে জর্জরিত | এগৃহ 

কিরূপে আমার অভীশ্িত হইতে পাবে** যাহাকে গুল্ফ বলে তাহাই এই 

গৃহেব জঙ্ঘাবপ স্তন্তেব আগার কাষ্ঠ। জানু তদৃপরি প্রতিঠিত। মন্তকও স্বীষ 
আধারে অবস্থিত। দীর্ঘাকার ছুই বাছ ও উরু এই গৃহেব ম'দোজক কাষ্ঠ 

(আওড়া)। মূল শিগিল হইলে ইহার সম্বদায়ই শিথিল হয়২৫ | এ গৃহে ইপ্টরিপ- 
রূপ পুর ও চিন্তাবপিণী ছুহিতা ক্রীড়া করিতেছে । এ ক্রীড়া গৃহ আমন ইষ্ট 

নহে২৬। মস্তক যাহার শিরোগুহ (চিলেব ঘর ), যে শিরোগুহ ফেশরূণ ছাদে 

আচ্ছাদিত, কুগুল পরিশোভিত কর্ণশোভার শোভিত ও অঙ্গুলিশ্রেণী মে গৃহের 

কাঠচিতিকা, গে গৃহ কি প্রকারে ইষ্ট হইতে পারে? দেহগৃহের রধাব্যনূ, 

লোমরাজিরপ ববাঙ্করে আচ্ছাদিত এবং এ গৃহের অভ্যন্তর ছিদ্র উদব। 
ইহাতে নখ লুভাতন্তপদূশ। এতদ্গৃহপাপিতা ক্ষ্ধাসরমা (শূনী, কুক্ুরী ) 

ইহাতে অনবরত চীৎকার করিতেছে । ইন্জিয়দ্বার সকল এই গৃহের গবাক্ষ। 
শষ প্রশ্বাম বাধু এই গৃহে অনর্ধবত প্রবিষ্ট হইতেছে । সুখ এই গৃহেধ গ্রধান 
দ্বার, দন্ত এ দ্বারের কপাট, জিহ্ব| তাহার কিল (খিল বা হুড়কা।) স্চিকণ 

চন্দ এ গৃহের সুধালেপ; তদ্বারা ইহা মহ্থণ। সঞ্ধি সকল এই গৃহের যন্ত্র । মনো" , 
রূপ মুবিক এই গৃহের ভিপ্তি খনন ও ছিদ্রিত করিতেছে । কি কারণে আমি 
এই অভ্তব্য গৃহ ইচ্ছা করিতে পারি২৮1*২ ? কখন ইহা হাস্তরূপ দীপালোকে 
উদ্ভাসিত কখন বা অজ্ঞ'নতারূপ গাঁঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতেছে । ইহা! সর্ব 
প্রকার রোগের ও বিবিধ মনপৌড়।র আধার ও জরার আবাসস্কলী। হে 
মহাত্মন্! এ প্রকার দেহ গৃহে আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাইতও৪। মহ্ষে ! 
ঘোর্তমসাচ্ছ্ন অন্তঃসারশূৃন্ত কোটরবিশিষ্ট দিকন্বক্ূপ লতাবিতানে অববুদ্ধ, 
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এই দেহখাহ।টবী, ইহাতে ইন্জিয়ন্ধপ ভয়ঙ্কর ভগ্লুক বিভীষিকা প্রদর্শন 

কৃরতঃ' বিচরণ করিতেছে । এ অটবীতে আমার কিছুমাত্র ইষ্ট নাই । 
শভ্ভিবর! দেমন পঙ্কনিমগ্র হস্তীকে বলহীন অন্ত হস্তী উদ্ধার করিতে সমর্থ 

তম না, তেমনি, আনিও এই দেহালয়কে ধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি না৩৩। 

কি শ্রী, কি রাজা, কি দেহ, কি শারীরিক বা মানসিক চেষ্টা, আমার কিছু 
তেই প্রয়োজন নাই । কারণ, ভয়ঙ্কর সব্বঙ্কষ কাল (যে সব গ্রাস করে) 

কভিগধ দিনের পরে এ সমস্তই গ্রাস করিবেত* | হে মুনীশ্বর ! এই মাংস- 

,শাশিতময্ব দেহের বাহা ও অভ্যন্তর ভাবিয়া দেখুন, মরণধন্্ম ব্যতীত অন্ত 
কিছু ইহাতে নাই এবং ভ্রম ব্যতীত প্রকৃত রমণী়তা নাইত৮ | এই দেহ জীব- 
কর্ঠক পরিপাপিত ও পবিবদ্ধিত কিন্তু মৃত্যুকালে ইহা জীবের অনুগামী হয় 

না । অতএব হে তাত»! কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই কৃতদ্ন দেহের প্রতি আস্থা 
বাঁখিতে পাঁরে*৯ ? এই দেহ মন্ত হস্তীর কর্ণাগ্রভাগেব ম্যায় নিতান্ত অস্থির ও 

লম্বমান জলকণার ন্যায় পতনশীল । সুতরাং ইহা আমাকে পরিত্যাগ করিবেই 

করিবে । পরস্ত এ আমাকে পন্িত্যাগ করিতে না কবিতে আমি ইহাকে 
পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছি+*। বাযুবেগসঞ্চালিত পল্পবের ন্যায় চলন- 

নল এই দেহ* দিন দিন আধিব্যাধির দ্বারা জর্জরিত হইতেছে । এই কটু- 
নীনস দেহে আমার কিছুমাত্র উপকার নাই*১। চিরকাল পানভোঁজন করি- 

ন্ট ইহা নব পল্লবের মাপ কোমল! ও অবশেষে কশত। প্রাপ্ত হইয়া! দবনা- 
শের*অন্গগাষী হয়৪২। এই দেহে বার বার কতবার সুখ ছুঃখ অনুভব করু! 

হইয়াছে তগাপি এ অধমের লজ্জা নাই*৩। এ ঘখন চিরকাল প্রভৃত্বসহকারে 

বিপুল এরশ্বর্ধ্য ভোগ কত্রিয়াও উৎকর্ষ বা স্থিরতা লাভ করিতে সমর্থ হইল না, 

তখন ইহ পরিপালনে বা পরিরক্ষণে ফল কি ৮* ? ইহা জরাকালে জনাপ্রাপ্ত * 
ও মৃত্যুকালে মৃত্গ্রন্ত হইবেই হইবে । এ নিয়ম ভোগীর ও দরিদ্রের সমান। 

, তাহাতে কোনরূপ ইতর বিশেষ নাই । কিন্তু তাহা এ অধম (এই অজ্ঞ দেহ) 

জ্ঞাত নহে*ৎ। এই দেহ সুক কচ্ছপের স্যার সংসাররূপ সমুদ্রের কুক্ষিমধ্যে 

তৃষ্ণ'রূপ গহ্বরে চিরপ্রস্থুপ্ত রহিয়াছে অথচ এ আপনার উদ্ধারসাধনের চেষ্ট। 

করিতেছে না*৬। এই তরঙ্গীরমান সংসার সমুদ্রে শত শত দহনযোগ্য, 

দেহকাষ্ঠ ভাসমান হইতেছে সত্য; পরস্ত ধীমান্ ব্যক্তি সে সকলের মধ্যে 

কোন কোন দেহকে “নর” বলিয়া! জানেন । (যে দেহ জ্ঞানাগ্রির দ্বারা দগ্ধ 

করিতে পারা যায় সেই দেহই নর-দেহ*"।) চিরছ্রাত্মতা যাহার বেষ্টন 
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(লতায় জড়ান ), অধোঁগতি যাহার পতনণীল ফল, তাহাতে দিবেকাদ গ্রয়ো, 
“জন কিঃ? ইহা পক্কনিমগ্ন ভেকের স্তায় ধশ্র্যযভোগে একান্ত নিম? 

হুইয়া জরাগ্রন্ত হইতেছে কিন্তু এ অচিরাৎ কোথায় যাইবে ও কি প্রবার 
ুর্দশাগ্রস্ত হইবে তাহা জানিতেছে নাঃ৯। যেমন প্রবল বাত্যাকালে ধূলিপটল- 
সমাচ্ছন্ন পথে গমন করিলে নেত্র রুদ্ধ হয়, কিছুই দেখা! যায় না, দৃষ্টিহীন হইতে , 

| হয়, এই দেহের সমুদায় আরম্ভ তাহারই অন্ুরূপ। অর্থাৎ ইহার চেষ্টা 
অনর্থপ্রদা, দৃকৃশক্কিনাশিনী ও নীরসা। এই শরীরটাই ঝঞ্কাবাধুর মূল। 
ইহাই ব্রাজী প্রবৃত্তি উৎপাদন করিয়! আত্মদর্শনের বাধা জন্মাইতেছে**। 
বায়ুর, প্রদীপের ও মনের গতি, উৎপত্তি ও বিনাশ যদ্রপ ; এই শরীবের 
উত্পপ্তি বিনাশাদিও তদ্রপ। ইহা যে কেন, কি প্রকারে ও কোথা হইতে 
আগিতেছে ও কোথায়ই বা বাইতেছে তাহা কেহই জানিতেছে না১। যাহার 
অনিত্য শরীরের অস্থায়ী কার্য্যে আবদ্ধ হইয়া সংসারে আসক্ত হয়, সেই 
মোহমদিরোন্ত্ত ব্যক্তিদিগকে ধিকৃণ১। মহ্র্ষে! আমি দেহের নহি ও 
দেহও আমার নহে। দেহ আমি নহি ও দেহও দেহ নহে। * এইরূপ চিন্ত। 
করিয়! যাহাদের চিন্ত বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছে তাহারাই উত্তম পুরুষৎ২ | 
যাহারা, বহুল পরিমাণে মানাপমানের প্রতি দৃষ্টিপাত করে এবং যাহারা 

বছলাতাকাজ্ী হয়, তাদৃশ শরীরম্মন্য ব্যক্তিরা অবদ্ধ হইয়াও বদ্ধ ও মৃত্ার 
বশীভূত হয়*৩।৫৪। মহ্র্ষে! কষ্টের বিষয় এই নে, শরীরমধ্যস্থ হবায়সবর 
শ[য়িনী তৃষ্ণাপিশাচী আমাদিগকে নিরন্তর প্রতারিত করিতেছে 'এবং ' 
অজ্ঞানরূপ! রাক্ষসী সহায়হীন! প্রজ্ঞাকে সতত ছলনা করিতেছে1৫৬। 

মহ্্ষে ! দৃষ্ঠমান বস্তর কিছুই সত্য নহে। স্থৃতরাং এই দগ্ধগ্রায় শরীর 
'নিতান্ত অসত্য। কিন্তু কি“আশ্চর্যয ! আমি দেখিতেছি, প্রাফ সমুদায় 
লোকই দগ্ধ দেহ কর্তৃক নিয়ত প্রতারিত হইতেছে«। পর্বতভূমি যেমন 
নির্বরবারি সেচনে কিঞ্চিৎকাল আর্্র থাকে, তেমনি, এই দেহও কিছু কালের , 
নিমিত্ত কোমল থাকে, পরে কর্কশতা প্রাপ্ত হয়ৎ*৮। ইহা সামুদ্রিক জল- 
বিষ্বের ন্যায় অচিরাৎ বিনাশ প্রাপ্ত ও আপাততঃ বৃথা সাংসারিক ধাঁৰ- 

নাদি (দৌড়াদৌড়ি) রূপ আবর্তে আবর্তিত হইতেছেং৯। হে দ্বিজবর! 

ইহা মিথ্যান্তীনের বিকার, স্বপ্নত্রান্তির নিলয় ও মরণের প্রত্যক্ষ প্রমাণ। 

. *দেহ অঙ্গ মাত্র; বস্তুতঃ ইহা পঞ্চুতের বিকার | তৃত বিকারে অহংআ।নও ভ্রম; দেহ 
জানও ভ্রম।, 
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ঈদৃশ দেঁওহর প্রতি আমার ক্ষণকালের নিমিত্ত অল্পনাত্রও আস্থা নাই৬*। 

যাহারা *ঠতড়ি২, শরৎকালের মেঘ ও প্রন্দ্রজালিক বিদ্যা, এ সকলকে চিরস্থায়ী* * 

মনে করে ও বিশ্বাস করে) তাহারাই এই ক্ষণতন্ুর দেহকে চিরস্থায়ী বলিয়া, 

বিশ্বাম করুক৬১ | সুনিনাথ ! এই দেহ সমুদায় ভঙ্গুর পদার্থের মধ্যে বিজয়ী । 

১ এ বিদ্যুৎ প্রভৃতিকেও জর করিয়াছে । আমি তাহা জানিতে পারির়! 

"অশেষ দোষাকর এই শরীরকে তৃণ অপেক্ষা তুচ্ছ মনে করিয়াছি ও ইহার ' 
অভিমান পরিত্যাগ করিয়া পরম স্থথী হইয়াছি৬২। 

অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত । 



উনবিংশ মর্গ। 

রাম কহিলেন, মহ্র্ষে ! যাহাতে না অস্থির চতুর্ধির্ধ দেহ * বিভক্ত হয, 
এবং নানাবিধ কার্ধ্য ভার যাহার তরঙ্গ, জীব সেই এই মংসারসাগরে সাচুষ্য' 
জন্ম গ্রহণ করিয়া আপনার মরণ পর্য্যন্ত কেবল ছুঃখেই অতিবাহন করে। 

দেখুন, প্রথমতঃ বাল্য) তাহাতে কত প্রকার কষ্ট১। অশক্তি ব| অঙ্গমতা, 
আপদ, তৃষ্ণা, (ভঙ্ষণার্দি খিষয়ে অনিবার্য অভিলাষ) মুকতা (কথা 

'কছিতে না৷ পারা, ) মূঢবুদ্ধিতা (বুঝিতে না পারা,) ক্রীড়া কৌতুকে অভি- 

লাধিত্ব, চাঞ্চল্য ও দৈম্ত (ঈপ্দিত অপ্রাপ্তে ছঃখিত হওয়া ও রোদনাদি করা) 

সমুদায় দোষই প্রবর্তিত হইয়া থাকেং। জীব বালা।বস্থাস অকারণে ক্রোধ. 
রোদনাদির বশবন্তী হইয়া নিগড়বদ্ধ হস্তীর স্টার অনন্ত দুর্দশা গ্রাপূু হয় ও 
ছুঃখে শৈশব কাল জীর্ণ করিতে থাকেও। জীৰ এই কানে পবাবীননা প্রযুক্ত 

যেরূপ চিন্তাজজ্জরিত হয়) মরণকালে, জরাকালে, নোঁগে, আগদে ও যৌবনে 

নেকপ্ জঙ্জরিত হয় নাঃ । বাল্যকালে পশতপঙ্থযাপিব অহিত পশ্পক্মযাপির 

সমান হইর! ক্রীড়া কৌতুক করিতে গ্রনুপ্তি হয় ও তাহাতে গুরুজনের নিকট 
মতত তিরদ্কত ও উপহপিত হইতে হয় সুতরাং চ।ঞ্চলাপ্রধান বাল্য "রণ 

অপেক্ষা ছুঃখপ্রদণ। বাল্যকালে মন থের অজ্ঞানে আচ্ছন্ন থাকে এবং ই" 

কালে নিতান্ত তুচ্ছ নানপ্রকার কল্পনা সমুদিত হইতে থাকে । মে সকল 

প্রায়ই সিদ্ধ হয় না, ন] হওয়ার মন সর্ধদা দুঃখিত থাকে। মহর্ষে! সেরূপ 
"বাল্য কিন্ধপে ও কাহার সুখপ্রদ হইতে পারে৬? শৈশবকালে অজ্ঞাত 

নিবন্ধন জল, বহি ও অনিলাদিব দ্বারা পদে পদে যেরূপ ভীত হইতে হয়, 

জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে মহাবিপদ হুইডেও সেরূপ ভয় হয় না"। বাপকগণ, 

নিরন্তর বিবিধ দুশ্টে্টায, ছুর।শায়, ছুর্ণালার, ছুরভিসন্ধানে ও ছুর্ষিলাসে 

গ্রধাবিত হয়, হইয়া মহাত্রমে পতিত হইয়া থাকে। তাহারা সর্ধদাই 
মোহ বশতঃ সারে অসার ও অসারে সার বোধ করিয়। থাকে৮। অতএব, 

নিস্ষল কাধ প্রবৃত্তির ও অশেষ ছুষ্ধিয়ার আবাস স্বরূপ বাল্যকাল কোনও 

* যাহা স্থায়ী নহে তাহ। অস্থির। নশ্বর ও অস্থির সমান কথা । দেহ জরাযুজ, অওজ, 
শ্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। এই চারি প্রকার । 

$) 
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প্রকারে*শান্তি প্রদ নহে। প্র কালে প্রাক্স সর্ধক্ষণই গুরুজনের নিকট 
দণ্ডিত সুত্ররাং ছুঃখিত হইতে হয়*। যেমন পেচককুল দিবসে অন্ধপ্ষারমঁর 
গুর্ভে লুকায়িত হইয়া থাকে সেইরূপ যে কিছু দৌষ, ঘে কিছু ছুরাচার, ৪ 
কিছু অকার্ধ্য, যে কিছু ছুরাঁধি (মনঃকষ্ট, ) সমস্তই বাল্যকালে জীবের হৃদগে 

_ লুক্কায়িত হইয়া থাকে১০। ত্রদ্ধন্! যে সকল লোক বাল্য কালকে রমণীক্ব 
বলিয়া কল্পনা করে সেই সকল ভতচেতা মু্বুদ্ধি দিগকে ধিকৃ১১। যেকালে 

সর্বপ্রকার অমঙ্গলের সম্ভাবনা, যে অবস্থায় কিছুমাত্র হিতাহিত জ্ঞান থাঁকে 

না, যে কালে অভিনব বিষয় দর্শন বা শ্রবণ মাত্রেই তদ্দিষয়ে মন্রে চাঞ্চল্য 

জন্মে, সেই বাল্য কাল কি প্রকারে সন্তোষকর হইতে পারে১২ £ অন্থান্ত 

অবস্থায় প্রাণিমাত্রেরই বিষয় বিশেষে মনশ্চাঞ্চল্য জন্মিয়া থাকে সত্য; 

পরন্ত বাল্যাবস্থায় হ্তদপেক্ষা দশগুণ অধিক চাঞ্চল্য বিদ্যমান থাকে । মন 

যত চঞ্চল হয় ততই ছঃখ বাঁড়ে ইহা স্তুপ্রসিদ্ধ১৩। মন্ুয্যের মন স্বভাবতঃই 

চঞ্চল, তাহাতে আবার এ কাছে। বালচাপল্য মিশিত হয়; সুতরাং এ কালে 

তৎপ্রুক্ত শত অনর্থ হইতে রক্ষা পাওয়া নিতান্ত কঠিন৯৭। হে ব্রহ্মন্! কামি- 

নীর নেত্র, (অপাঙ্গ _ কটাক্ষ) বিদ্যুৎ ও অশ্রিশিখা, ইহারা যেন শিশুচাপল্যের 

নিকট ₹ইতেই চঞ্চলতা শিক্ষা করিরাছে৯ । শৈশব ও মন উভয়ই চঞ্চল, 
সকল কার্য্যেই চঞ্চল। সমান স্বভাব বলিয়া উভয়কে সহোদর ভ্রত। বলিতে 
পারা যায় এবং উক্ত উভন্রে স্থিতিও ক্ষণিক১৬। মানবগণ যেমন অর্থাভি- 

লাঠ্ষ ধনী ব্যক্তির অনুগামী হয়, তেমনি, সর্বপ্রকার আবি ব্যাধি বালকের 

অন্গগমন করিয়। থাকে১৭। বালকের! যদি প্রত্যহ অভিনব প্রীতিকর বস্ত প্রাপ্ত 

না হয় তাহা হইলে অত্যন্ত ম্লানচিন্ত হইয়া থাকে১৬। নালকের স্বভাব কুকুরের 
সদৃশ । *তাহারা অন্নেই সন্তষ্ট ও অল্লপেই অসঙ্ত& হয়। কুবুরেরা দ্বণ্য পদার্থে 
রম্মান হয়, বালকেরাও দ্বণ্য পদার্থে রমমাঁন হইফ্পা থাকে১*। বালকের! 

, বর্ধাজলসিক্ত রবিকিরণসস্তপ্ত ভূমির সদৃশ । কেননা তাহারা অন্তরোদ্বাযুক্ত, 

অজন্স অশ্রধারায় অবধিক্ত ও সর্বদাই কর্দমাক্তকলেবর অবস্থায় থাকে২"। 

বালকেরা কেবল আহারের, নিদ্রার ও ভমের অধীন । তাহারা দূরস্থ বস্ততেও 

নিকটস্থের ন্তায় অভিলাধী হয় (টার ধরিবার অভিলাঘও করে ।) ইহাদিগেখ 

বুদ্ধি যেরূপ চঞ্চল, শরীরও সেইবপ চপল । স্থতরাং তাদৃশ বাল্যে ছঃখ ব্যতীত 
স্বখের লেশও নাই২১। স্বীক্ন অভিলবিত বস্ত প্রাপ্ত না হইলে বালক দিগের 

আশ! লত৷ এক কালে ছি হইয়া যায়, তাহাতে ভাহারা বিশেবরূপে মান ও 

৯ 
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ছঃখিত হয়, ছর্বলত্ব প্রযুক্ত উপায় বিধানে অসমর্থ হই ভাহার' রোদন 
' করিডে থাকে ও অপার ছুঃখ অনুভব করেং২। মুনিবর ! বালকের পা 
ও ছুষ্টমনোরথের দ্বারা স্বীয় অভিলাষ পূর্ণ করিতে গিয়া যেরূপ ক্র 
অক্রুর উপায় অবলম্বন করে ও তদুপলক্ষ্যে তাহারা যে সকল ছুঃখ রা 
হয় সে সকল ছুঃখ অন্য কাহার নাই২৩। গ্রীষ্মকালীন প্রচওমার্তগতাপে পরি- 
তাপিত বনস্থল দেূপ সন্তপ্ত, স্বেচ্ছাচারী বালক গণের অভিলাষ পূর্ণ ন! 
হইলে তাহার! সেইরূপ অন্তপ্ত হইয়া! থাকে২ঃ৪। আলাননিবদ্ধ (আলান- 
বন্ধন অস্ত অথবা শৃঙ্খল ) ও অস্কুশাহত ভীষণ করীন্ত্র যন্ত্র যন্ত্রণা অন্থুভৰ 

করে, বালকগণ বিদ্যালয়ে অবরুদ্ধ থাকিয়া শিক্ষকের বেত্রাধাতাদির দার! 

সেইরূপ ঘোর যন্ত্রণা অনুভব করিয়া থাকে । বাল্যকালে কালস্বভাঁব 
বশতঃ যে প্রকার বিবিধ বাসনা উপস্থিত হয়, মিথ্য। বস্তর প্রতি চিত্তের যে 

প্রকার অভিনিবেশ জন্মে, ভাবিয়! দেখুন, সে সকল ছঃখপ্রদর ব্যতীত কদাচ 
স্থথপ্রদ নহে। মিথ্যা বস্ততে সত্যতা বুদ্ধি হওয়াও নিতান্ত কোমল স্বভাব 

বাল্যের দ্বভাব ব্যতীত অন্ত কিছু নহে। তাদৃশ বাল্য অবশ্ঠই দীর্ঘ দুঃখের 
কারণ, সেপক্ষে সংশয় নাই২৬। লোকে রোরুদ্যমান বালক দিগকে কহিয় 
থাকে «তোমাকে এই জগতের সমস্ত দ্রব্য ভক্ষণ করিতে দিব"। তাহারাও 
এ প্রতারণা বাক্যে সাতিশয় হৃষটচিত্ত হয়। তাহারা কখন ভূবন খাইব 
বণিয্ রোদন করে এবং কখন বা আকাশ হইতে চক্জগ্রহণের অভিলাষ 
করে। এরূপ অজ্ঞানাচ্ছন্ন বাল্যাবস্থা কিরূপে স্থখদায়ক হইতে পারে২৭? | 

বালকের সহিত মহীরুহের প্রভেদ নাই বলিলেও বলা যায়। দেখুন, 
বৃক্ষের অন্তরে চেতনা আছে এবং বালকের অন্তরেও ঢেতনা আছে। 
কিন্ত উভয়েই শীতাতপ নিবারণে একান্ত অশক্ত। সে সম্বন্ধে' বালকের 
ও মহীরুহের প্রভেদ কি২৮? যেমন ক্ষুধার্ত পক্ষিগণ নভোমগুলের অত্যুচ্ 
প্রদেশে উড্ডয়ন করিতে অভিলাষ করে কিন্তু রৌদ্রাদির জন্ত কৃতকার্য্য হইতে . 

পারে না, সেইরূপ, নিতান্ত শিশু বালকেরাঁও ক্ষুধার্ত হইয়া গাত্রোখান পূর্বক 
আহার গ্রহণের অভিলাষ করে; কিন্তু শরীরে বশ্ততা না থাকায় কৃতকার্য 

হইতে পারে না। পক্ষী ও বালক উভয়েই ভয়ের ও আহারের বশবর্তী; 
সে বিষয়ে বালকের! পক্ষীর সমান২৯। শিশুকালে পিতা মাত৷ প্রভৃতি 

গুরুজনের ও অন্ঠান্ত বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের নিকট সতত ভীত থাকিতে 

হয়, সেজন্ত শিশুকাল কেবল তয়েরই মন্দির" | বাল্যকাল সমুদাযু 
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দোষের,*আস্পুদ। অন্তঃকরণ এই কালে সর্বদাই দুষিত থাকে । স্ৃতরাং 
তাহা*কেবল মাত্র অবিবেকের আলয় । হে মুনিনাথ! প্রদর্শিত কারণে ইনু, 

জগতে বাল্যাবস্থা কাহারও পক্ষে তুষ্টিকর নহে; অধিকন্তু তাহ। ছুঃখেরই 

পু্ষল ( বিষ্পষ্ট ) কাঁরণ১। " 

উনবিংশ সর্গ মম।প। 



বিংশ মর্গ। 
++ 

রাঁমচন্ত্র বলিলেন, মুনিবর! পুরুষ শত অনর্থের আম্পদ বাল্য অতি- 

ক্রম করিয়া অচিরাৎ ভোগবিলাসের উৎসাহে কানাদি কর্তৃক দৃষিতান্তঃ-' 

করণ হয় ও নরক গমনের জন্যই যৌবনে আরোহণ করে১। * অজ্ঞ জীব 
যৌবন বলে বিবিধ বিলাস ও রাগদ্ধেযাঁদি অনুভব করতঃ এক ছুঃখ হইতে 

অন্য দুঃখে নিপতিত হয়২। এই কালেই চিভবিলস্থিত (বিল-গর্ত) কান 
পিশাচ বিবেককে বলপুর্ধক পরাভূত করিয়া আত্মবশে আনয়ন করেও। এই 
কালে চিত্ত মুবতীচিত্ত অপেক্ষাও চঞ্চক হয় এবং তাহা (চিন্ত) বালকনেত্রার্পিত 

সিদ্ধাঞ্জনের ন্যায় ভোগ্যবস্তগ্রদর্শী হইয়া থাকে । অপি, চিত্ত এইকালে 
অথুমাত্রও বশ্ঠ থাঁকে নাঃ | + মুনিবর! কাম, ক্রোধ, লোভ ও 

দ্যুতাসক্তি প্রভৃতি যে কল দোষ নিতান্ত ছুঃখদায়ক, বৌবন কালে সে সমস্তই 

উপস্থিত হইয়। থাকে, অবশেষে সে সকল তাণঁসর্ত পক্ষকে বিনষ্ট / অধঃ- 

পাতিত) করিয়া থাকে"। সতত ভ্রমএপায়ক মহানরকের বাঁজস্বন্বপ 

যৌবন বৎপরোনাস্তি ভীষণ। রে পুরুষ যৌবনে বিন না হয়, সে পুরুষ 
অন্য কিছুতে বিনষ্ট হয় নাঁঙ। ক্রোধ, লোভ ও হিংসা প্রভৃতি কিং 

জন্তুতে পরিপূর্ণ ও শৃদ্ধারাদি রসে বিচিত্রিত যৌবনাররণ্য যার পর নাই 

তয়ানক। ধিনি তাহা অনাম্মাসে জর করিতে পারেন তিনিই যথার্থ বীর" । 

বিদ্যুতের স্তায় ন্ষণস্থারী, নিমেষপরিমিতকাল দীপ্তিশালী ও অভিমানোক্তি 
সপ সপপপপসপ লা শপ পিসী নট 

* ঝাল্য বরং ভাল, তথাপি যৌবন ভাল নহে॥ বে'ণণ বিশেষরূপে অধঃপতনের মূল। 
কারণ, বাল্যানুষ্ঠিত দুষ্ধার্যে পাগ ও পপফণ্, নরক হয় না। মাওব্য মুনি ত্রয়োদশ 

অথবা চতুর্দশ বর্ষ বয়দের পর হইতে পাপ পুণা হওয়ার বিধান কশিয়। গিয়াছেন। সেজন্য, | 

বাল্য অপেক্গ। যৌবন অধিক নিন্দনীয় ও দেযের আল]। 

1 সিদ্ধ পুরুষের! এক প্রকার অঞ্জন (কাজল) প্রস্তুত করিতে পারেন, যদ্ছারা নিধি দর্শন 

হয়। ভূমির ও প্রস্তরাদির মধ্যে যে গুপ্তধন থাকে তাহা নিধি নামে খ্যাত। নেত্রে সিদ্ধা- 

গন আক্ষণ করিলে বালকেরাও কোথায় কি লুকায়িত নিধি আছে তাহা জানিতে পারে। 

যৌবনও ভোগবিলাসরূপ নিধির সিদ্ধাঞ্জন। অর্থাৎ যৌবনের উদয়ে যুবকগণ গুপ্ত ভোগ 

অনুমন্ধান করিয়! লয়। 
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বহল সুঙশ্াং স্বমঙ্গলদারক যৌবনের প্রতি আমি অনুরক্ত নহিষ। যৌবন 
আপান্মধুর সত্য, পরন্ত পরিণামে অত্যন্ত তিক্ত । যৌবন সুরার* হ্যায় 
মতুঁতাজনক ও সকল দোষের আকর। তাঁদৃশ দূষণীক়্ যৌবনে আমার কিছু 
মাত্র অনুরাগ নাই*। যৌবন কাল নিতাস্ত অসত্য হইলেও অজ্ঞের নিকট 

 ক্ষণকাল সত্যবৎ প্রতীয়মান হয়। তাদৃশ বঞ্চক ও স্বপ্না্গনাসঙ্গমসদূশ নিতাস্ত- 
তুচ্ছ যৌবনের প্রতি আমার অন্থুরাগ রাখ! কি সঙ্গত১”? যত প্রকার 
আপাত মনোরম বস্ত আছে, যৌবন সে সমুদয়ের শ্রেষ্ঠ । যৌবন স্বপ্ন, 

ইন্দ্রজাল ও গন্ধর্ধনগরের ন্যায় ক্ষণস্থারী ও মিথ্যা । সেই জন্য ঘৌবনের 
প্রতি আমার অন্পমাত্রও অনুরাগ নাই১১। যদ্রপ লক্ষ্যে শরনিপতিত 

হইলে কিঞ্চিৎকাল স্থখান্থভব হয়, কিন্তু পরে প্রাণিহত্যানিবন্ধন অনুতাপ 

আসিয়া আশ্রয় করে, সেইরূপ, যৌবনকালও ক্ষণকাল সুখপ্রদ পরস্ত 
পরিণামে দুঃখপ্রদ। অন্তর্দাহজনক তাদৃশ যৌবন আমার রুচির বিষয় 
নহে১২। যৌবন বেশ্তাসংসর্গের স্তাঁয় আপাতরমণীয় ও বেশ্ঠ।র নায় সপ্তাব- 
শৃন্ত অর্থাৎ শুদ্ধভাবরহিত। যে যৌবন তাদৃশ, সে যৌবন আমার রুচির 
বিষয় নহে১৩। জগতে যে কোন কার্যোদেবাগ--সমস্তই ছুঃখদায়ক। যৌবন 
আগত হইলে সমবায় ভুঃখদাঁয়ক আরম্ভ (কার্য ) উপস্থিত হইয়া থাকে। 
দেমন প্রলয়কাল আগত হইলে অনিবার্ধ্যরূপে উৎপাত সকল উপস্থিত হয় 

সেইরূপ যৌবন আগত হইলেও উৎপাতসদৃশী কার্য প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকেত । 
" ভগবান্ ঈশ্বরও (ঈশ্বর--শিব) হৃদয়ান্বকারকারিণী যৌবনাজ্ঞানযামিনীকে ভূয় 
করেন১ৎ। যৌবনের সন্ত্রম (মোহ ) সদাচার নষ্ট করে, বুদ্ধিবিপর্ধযয় জন্মায়, 

ওযার পর নাই অধিক মোহ উৎপাদন করতঃ প্রমাদে লিপ্ত করে১৬। 
বেরূপ বনন্থ শু বৃক্ষ দাঁবদহনে দগ্ধ হয়, সেইরূপ, মানবগণ যৌবন কালে " 
অসম কান্তাবিয়োগহুতাঁশনে দদ্ধ হইতে থাকে১৭ * যেরূপ অতিবিশ্তীর্ণ৷ 

নির্শখলসলিলা তরগ্গিণী (নদী ) বর্ষাকালে মাপিন্তপ্রাপ্ডা হয় ; সেইরূপ, যৌবন 
কালে পপ্রভৃতগুণশালী উদারস্বভাব মানব দিগেরও চিত্ত কালুষ্য ধারণ করে১৬। 
প্রবলতরঙ্গা অতিভীষণা নদী পার হওয়া মাইতে পারে ত তৃষ্ণাতরলি- 

তান্তর ও তারুণ্যচঞ্চল যৌবন উল্লজ্বঘন করা অত্যন্ত কঠিন১৯। “আহা! 

আমার সেই কান্ত, সেই মনোহর পীনস্তন, দেই চিত্তবিমোহন বিলাস, 

সেই নির্শলশশধরপ্রথ্য সুন্দর আনন” যৌবন কালে যুবকগণ এই সকল 
চিন্তা জর্জরিত হইতে থাকে২*। গাঁধুগণ চঞ্চলচিত্ত বাসনাপ্রগীড়িত 
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যুবক দিগকে তৃণ অপেক্ষাও লঘু বোধ করিয়া থাকেন২১। * আল্গান যেমন 
' মৌক্তিকধারী মন্ত করিবরের দর্প চূর্ণ করে, সেইরূপ, যৌবনও অভিষ্ীনমন্ত 
নহুদোষধারী পুরুষ দিগকে বিনাশ করিয়া থাকে২২। মহ্র্ষে! মনুয্যের 

বৌবন কাননন্বরূপ। দীরাপুল্রবিয়োগজনিত রোদন তাহার শুষ্ক বৃক্ষ, 
মন তাহার মূল, অসংখ্য দোষরপ আশীবিষ (সর্প) সেদশকলকে বেষ্টন 

রিয়া আছে। এই ঘৌবন কাননে ছুঃখ ব্যতীত সুখ নাই২৩। যৌবন, 
গদ্বাস্বরূপ। অনিত্য স্বখ ইহার মধু, অনুরাগ কেশর, বিষয়চিস্তা ভ্রমরী, 
ইন্দ্রিয়গ্ণ তাঁহার দল২৪ | এই পদ্ম হৃদয়দরোবরবিহারী ধর্মাধর্মপক্ষদ্বয়বি শিষ্ট 
আধিব্যাধিরূপ বিহঙ্গম কুলের নীড়ক্বরূপ২ৎ | নব যৌবন অপার মহা- 

সাগরের অনুরূপ । ইহাতে অসংখ্য কল্লোল ও কল্পনাতরগ্গ বিরাজ করে২৬। 
যৌবন প্রবল বাত্যার অনুরূপ । যৌবনরূপিণী বাতা! সমুদায় সদগ্ুণ ও 

কর্যয অপনয়ন করিতে ( উড়াইতে ) সক্ষম২ণ। যৌবন এক প্রকার পাংশু 

(ছাই অথবা ধুলা ।) এই পাংশু বৎপরোনাস্তি রুক্ষ। রুক্ষ যৌবনপাংশ 
যুনকের মুখ পাুবর্ণ করার । অবশেবে তাহা দোষের উদ্ধদেশ আক্রমণ 

করে ও উৎকরতুল্য (উত্কর- ঝেটেলা, অশুচি তৃণপর্ণাদিযুক্ত ধুলি) দম্পর্শ 

হয়ণ*। মানব দিগেব ঘযৌবনোল্লাস (যৌবনোৎসাহ ) «কেবল ' দোষের 
উদ্বোধন, গুণের উচ্ছেদ ও দুষ্ফার্য্যলক্ষমীর (দুক্র্মের সৌষ্ঠব ) অর্থাৎ পাপ- 

সম্প্দর বিলাস উত্পাদন করিয়া থাকে২৯। 

হে ননে! মন্গয্যেৰ নবপৌবন চন্্রমাপ্রাব। ইহনোকে সেই নবযৌবনরঁপ" 

চন্দ্র মানব দ্িগের শবীরবপ পঙ্গজে রজোরূপ পরাঁগের দ্বারা প্রাপ্তচাপল্য বুদ্ধি- 

রূপ ষট্পদকে অবক্দ ও মুগ্ধ করিয়া বাখিয়াছেত | মহর্ষে! দেহরূপ 

' উপবনে সমুস্ভুত যৌবনবূপ পুষ্পমগ্তরী মনোরূপ মধুকরকে নিয়ন্বই মুগ্ধ ও 

উন্মত্ত করিতেছে১।"যদ্ধপ মরুভূমিগত প্রচওমার্তগুতাপতাপিত পিপাসা 

কাতর হরিণগণ জলপান আশায় সবেগে ধাবমান হইয়া গর্ভে নিপতিত হয়, 
মেইবপ, মন্ষ্যের মনও সুখলাভবাসনাঁয় যৌবনের প্রতি ধাবমান হইয়া! বিষয়- 
বিষপূর্ণ গহ্বরে নিপতিত হইয়া থাকে । সুতরাং যৌবন মৃগতৃষ্ণিকা অপেক্ষাও 
প্রতারকত্২ । যৌবন শরীররূপ রজনীর জ্যোৎস্্া, চিত্তরূপ কেশরীর জটা, 

এবং জীবনরূপ অগ্থুনিধির লহরী। ঈদৃশ যৌবন আমার অসস্তোষকর বৈ 
সন্তোষকর নহে । এই যে যৌবন, ইহা মানবগণের দেহকাননে কদিন 
ফণবান্, থাকে? ইহার ফলকাঁল অতিসংক্ষিপ্ত। কতিপয় দিব পরেই 
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ইহাতে শধতের"আগমন হয়। (যৌবন শুকাইরা যায় |) যাহা কতিপক্ন দিন 

পুরেই' শুকাইয়া যাইবে তাহার প্রতি সমাশাস কি৩* ? চিস্তামণি * রত 
বিশেব ) যেমন অন্পভাগ্য নরের হস্ত হইতে শীঘ্রই অন্তর্ধান করে, সেইরূপঃ 

ঘৌবনপক্ষীও দেহপিঞ্জর হইতে সত্বর পলায়ন করিয়া থাকে৩ৎ । যে পরি- 

, মাঁণে যৌবনের বৃদ্ধি হইতে থাকে, সেই পরিমাণে মন্তষ্যের কামক্রোধাদি 

রিপুগণ তাহার বিনাশের নিমিত্ত উৎসাহিত হইতে থাকে৩৬। যাবৎ না এই 

ঘৌবনব।মিনী প্রভাতা হয, তাৰ অসংখ্য রাগদ্ধেষাদি পিশ।চ দেহমধ্যে 

বিচরণ করিতে থাকেত" । হে মুনিশাদুল! জনগণ মৃত'প্রা্ধ পুলের প্রতি 

নেকপ করুণ! প্রদর্শন করিয়া থাকেন, বিকারগ্রাস্ত ও বিবেকবিহীন নশ্বর যুবক 

লোকের প্রতি সেইরূপ করুণা বিতরণ করুন-৮। বে মানব এই ক্ষণভঙ্কুর 
নৌবন কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া মোহবশতঃ আনন্দিত হয় সে মানব পশুমধ্যে 

গণনীয়ত৯। যে মানৰ অভিমানের মোহে উন্মত্ত হইয়া ঘৌবনের অভিলাষ 

করে, সেই মুদ্চেতা মানব শীঘ্রই অন্রতাপের উদরে দগ্ধ হইবে” | 
চে সাঁধো! কে সকল মহাপুরুষ যৌবনসম্কট হইতে উত্তীর্ণ হইয়।ছেন, এই 

ভূমগ্ডলে ভীহাবাই পুজনীর এবং তাহারাই মহাস্মা*»। মহ্র্ষে! মকরাকর 
ভীষণ স্মুদ্রও *সন্তরণদ্বারা পাঁর হওয়া বার, তথাপি, অশেষদোবাকর দুর্যৌবন 
অতিক্রম করা যায় না*২। নির্দোষে যৌবনার্ণৰ অতিক্রম করা যার পর 

তে দুঃসাধ্য । মন্ুষ্যের পক্ষে বিচিত্রশৌভাগম্পন্ন দেবোদ্যান গদ্রপ 

: ছল্পস্তি, বিনগ্ববিভূঘিভ আধ্যজনসেবিত শমদম।দিগুণবিশিষ্ট জুলৌকুল 

মন্তুষ্যের পক্ষে ততভোবিক ছুল্লভিণ৩। 

পি"শ ন্ণ মমাপু । 



একবিংশ মর্গ। 

বাম পুনর্ববার বলিতে লাগিলেন । বলিলেন, মহর্ষে ! স্্ীমস্তি কি! স্মৃতি. 
কেবল মাংসাদির পুন্তলিক! | উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল যন্ত্রের (যন্ত্র-কল) 
হ্যায় চপল এবং কতকগুলি অস্থির দ্বার! নির্ট্দিত। এই ত পদার্থ! ইহাতে 
শোভাই বা কি! রমণীয়তাই বা কি১! হে বন্ধুগণ! ত্বক, মাংস, রক্ত, 
বাম্প ও জন প্রভৃতি পৃথক করিয়া দেখ, বিবেক চক্ষে অবলোকন কর, যদি 
সত্য সত্যই রম্য হয় তবে উহাতে আসক্ত হইতে নিষেধ করি না। নচেৎ 
বৃথা সুগ্ধ হইবার প্রয়ে।জন কি? গ্রমদাতন্থ কি? তাহার কতক অংশ কেশ, 
কতক অংশ রক্ত, এবং কতক অংশ মাংসাদি। এ সকলের রম্যতা কোথণয? 
এঁ সকল নিতান্ত দ্বণ্য ও হেয়। সেই কারণে বিবেকসম্পন্ন প্রান্ত লোকেরা 
গ্রমদাগণের কেশ, রক্ত, শরীর, সকলই নিন্দনীয় বলিয়া জানেনৎ। ললনাগ, 
বিবিধ বন্ত্ালঙ্কারাদি ভূষণে ও স্থগন্ধি অন্গলেপনে যেশশরীরের দৌষ্ঠব সাধন 
ফরে)সে শরীর শশানে শৃগাল ও কুকুরগণ ভক্ষণ করিবে। * তাহাই তাহার 
শেষ ফল বা চরম পরিণামঃ। যে মেকুশিখরাকার উত্তৃক্গ স্তনে গঙ্গালহরীর ন্যায় 
লাঁধর্যময়ী মুক্তামালার শোভা দেখিয়াছি ও দেখিতেছি, দেই স্তন অচিরাৎ 
শ্বশানে ও দিগস্ত ভূমিতে শৃগাল কুকুরের অত্যান্ত অন্নপিও তুল্য উক্ষ্য 
হইবেৎ।৬| বনচারী করভাদি জন্তগণের শরীর যেরূপ রক্তমাংসাদিময়, কামিনী 
শরীরও সেইরূপ বক্তমাংসাদিময়। তাহার নিমিত্ত এত আগ্রহ কেন'? 
মুণিবর ! রমণীশরীর অবিচার কালে রমণীয় বলিয়া কল্পনা করা যাঁয় বটে) 
পরস্ত উহ! মোহের উপকরণ ব্যতীত অন্য কিছু নহে”। বিপুলোল্লাসদায়িনী 
চিত্তবিকারকারিণী কামসন্তাপজননী রমণী হইতে মদোর কিছু মাত্র প্রতেদ 
নাই*। ললনারপ আলানে নিবদ্ধ পুরুষরূপ হস্তী সছপদেশরপ দৃঢ়তর 
অন্কুশে আহত হইলেও প্রবোধিত হয় না১। কেশকজ্বলধারিণী রূপপাবণ্য- 
বতী লোচনপ্রিয়া৷ রমণীর অগ্নিশিখার স্তায় ছুষ্পর্শা। ইহারা নরগণকে 
তৃণের শ্তায় দগ্ধ করিয়া থাকে১১। কামিনীগণ দূরে থাকিয়াও গাত্রদাহ 
উপস্থিত করে £এবং বন্ততঃ নীরসা হইলেও সরসার স্তায় প্রতীতা হয়। 
রমণীর! . আপাতদর্শনে রসপূর্ণা বণিয়া প্রতীতা হইলেও পরিণামে অন্যন্থ 



২১ সর্গ তৈরাগ্য প্রকরণ! তাও 

দীরসা হ্ম। *অধিক কি বলিব, ইহারা নরকাগ্সির উত্তম কান্ঠ১২1 

কুষ্চবর্ণকবরীবিশিষ্টা তরলতারকনয়ন? পূর্ণেন্দুবিষ্ববদনা বিকসিতকুন্ম£ 

সষ্ঠ-স্থহাসিনী শৃঙ্গারলীলাঁদির দ্বার! চিন্তচঞ্চলকারিণী ও পুরুষগণের কার্ধ্য, 
মংহারিনী কামিলীরা দীর্ঘবামিনীর অন্ুরূপা। ইহারা মানবগণের বুদ্ধিকে 

মোহান্ধকারে নিমগ্ন করিয়। রাখে । পুষ্পসদৃশমনোহরা পল্পবশালিনী ভ্রমর- 

নয়ন! বিবিধবিলাপিনী স্থম্তনী পুস্পকেশরগোরাঙ্গী চিত্বোন্মাদকাবিনী রমণীর 

বিষলতার হ্যায় মনুষ্যের প্রাণ সংহধর করিয়া থাকে১৩।৯৯। যদ্্রপ ভূজর্জদলন- 

কারী জন্তগণ নিশ্বানাদির দ্বারা গর্ত হইতে ভুজঙ্গগণকে আকর্ষণপূর্কৃক গ্রহণ 

করিয়া থাকে ; সেইক্সপ, কামিনীরাও বিবিধপ্রলৌভন ও আশ্বাস প্রদান দ্বার 

পুরুষগণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া আত্মবশীভূত করে১৭। 'হে ব্রঙ্গন্! কাম” 

নামক কিরাত মুপ্ধচিত্ত নর্ূপ বিহঙ্গম দিগকে-ধদ্ধ করিবার নিমিভ্ত নারী" 

রূপিণী বাগুর1 বিস্তার করিযা রাখিয়াছে১*। মনোরূপ মন্তমাতঙ্গ রমণীল্প 

আলানে ৬তরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া মুকৰৎ অবস্থিতি করিতেছে১৯। 
লোকে যাহাদিগকে রমণী বলে, আমি দেখিতেছি, তাহারা কেবল ভবপন্থল১ 

বিহারী মতস্তরূপ পুরুষের ছূর্ববীসনাস্থত্রস্থ পিছপ্রিখ্ডিকাবৃত বড়িশ ব্যতীত 

অন্য কিছু নহে১*। বামলোচনাগণ তুরঙ্গঘগণের মন্দুরা, দস্তিগণের আলান, 
এবং ভুজঙ্গমগণের বনীকরণ+মন্ত্র ও ওউষধ। ইহাদের দ্বারাই পুরুবব্ূপ আশী- 

বিষ গণ ধৃত ও বদ্ধ হয়*৯। হে সুনে"! নানারসবতী খিচিত্রভো গুষ্টি এই 

পৃঁথিতী স্ত্রীগণকে আশ্রয় করিয়া স্থিতিলাভ করিয়াছে২২। অশেষদোষাকর 

ছুঃখশৃঙ্খলরূপিণী কামিনীতে আমার অল্পমাত্রও প্রয়োজন নাই৭০। উহ. 

দিগের স্তনমগুলে আমার কি হইবে ? বিশাল নেত্রে ও.ভ্রযুগলেই বা আমার 

কি হইব্রে? প্র সকল কেবল মাংসসার স্ুতরাৎ হের*৭ | হে বর্মন! মাংস 

শোণিতময়ী অস্থিসারা রমণীগণের লাবণ্য কতিপয় দ্দিবসেই বিশীর্ণতা প্রাপ্ত 

হয়। এঁসকন্ন মাংস, রক্ত ও অস্থি বে কোথায় বিপ্রকীর্ণ হইয়া যার তাহার 

নিদর্শনও থাকে না২০। হে তাততুল্য ! অদূরদর্শী পুরুষেরা মে সকল রমণকো 

প্রণয়িবী বোধে লালন কবিয়া থাকে সেই সকল অঙ্গনাগণের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ 

অচিরাৎ শ্মশানভূমে নিপতিত হইবে২৬। পুরুষগণ আজ অভ্যন্ত মেহের 

সহিত কামিনীগণের যে-সুখমগ্ডল অলকাদির দ্বার সুশোভিত করিতেছে, 

কাল তাহ! শ্মশানে নিক্ষেপ পূর্বক প্রজ্জলিত হুতাঁধনে দগ্ধ করিবে। 

কামিনীগণের শরীর শ্মশানে ভক্দীভূত অথবা নিক্ষিপ্ত হয়। নিক্ষিপ্ত হইপে 

১৪ 



৪ বাঁশিষ্ঠ-মহারামায়র্ণ। ২১ সর 

তাহাদিগেব সেই সুদীর্ঘ কেশপাশ তত্রস্থ বুক্ষশাথার সংক্ষগ্র গ্ণ্চামরবৎ 
' উদ্বেক্সিত এবং তাহা দিগের অস্থি সকল ভূমিতলে নকষত্রপুগ্তের সায় শোভমান 
হইতে থাকে। তাহাদিগের রক্ত তখন ধূলিসংলগ্ন হয়, তাহাদিগের মাংস 
ক্রব্যাদগণ ভক্ষণ ও শিবাগণ তাহাদিগের চণ্ম চর্বণ করে, এবং তাহাদিগের ' 
প্রাণবায়ু আকাশে গমন করে। হে 'মুনিবর! স্ত্রী লোকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের 

বিষয় বা পরিণামপ্রকার কথিত হইল। এক্ষণে তাহাতে যে ভ্রান্তি আছে 
তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। হেসংসারস্থ লোকবৃন্দ! কি জন্ 

তোমরা'ভ্রান্তির অনুগামী হইতেছ তাহা আমায় বল২৭1৩ 
নারীদেহ পঞ্চ ভূতের দ্বারা স্ষ্ট। পঞ্চতৃতনির্মিত নিতান্ত অসার বস্তর 

প্রতি বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা কি নিমিত্ত অনুরাগ প্রকাশ করে তাহা বলিতে পারি 
না !*১ মগ্ধ্যের কান্তান্ুসারিণী চিন্তা স্বৃতাল লতার স্ঠায় (স্থতাল-এক 
প্রকার বন্য লতা) কটুম্ফলশ্বালিনী, মৃদ্ধবিস্তীর্দা ও অত্যন্ত হুর্গম শাখা প্রশা- 
থার দ্বারা জটিল০২* যেমন যুথত্রষ্ট মুগ কোন্ দিকে যাইবে তাহা স্থির করিতে 
পারে না, ন! পারিয়া ব্যাকুপ হয়, তেমনি, পুরুষগণও স্ত্রীর ভরণ পোঁষণার্থ 

ধনলোভে আকুল হইয়া কোন্ দ্রিকে গমন করিবে তাহা স্থির করিতে পারে 

না, ন$গারিয়া ব্যাকুল হয়০। পর্বতথাতে (গহ্বরে ) নিপতিত করিণীর জন্ 

অন্ুরক্ত মহাগজ যদ্রপ অনুতাপ ভোগ করে, প্রমদান্রক্ত যুবক ব্যক্তির! 

সেইরূপ শোকগ্রস্ত হইয়! থাকেও$। যাহার স্ত্রী আছে তাহারই ভোগাভি- 
লাষ জন্মে। যাহার স্ত্রী নাই তাহার আবার ভোগাভিলাষ কি ? স্ত্রী পরিত্যাগ 
করিতে পারিলেই জগৎ পরিত্যাগ করা হয়, এবং জগৎ পরিত্যাগ করি- 

লেই পরম পবিত্র অথগুস্ুখভোগে (ব্রহ্ধানন্দান্বভবে ) সমর্থ হওয়া যায়ও৫। 

“হে ত্রক্গন্! এই চঞ্চল ক্ষণভঙ্গুর স্ুদুস্তর বিষয়ভোগে আমার ,অণুমাত্রও 

ইচ্ছা নাই। আমি কিদ্ধপে জরামরণাদি ভয় হইতে উত্তীর্ণ হইব, পরাৎপন্ 
পরমাম্মার পরম পদ লাভ করিব, শান্ত ও স্থির পদ প্রাপ্ত হইব, প্রযদ্ধ 
সহকারে নিরন্তর কেবল তাহারই চিন্ত। করিতেছিত৬। 

একবিংশ সর্গ সমাপ্ত । 
হ সপ পপি শা পি তি তিশা শীশী ১ ীীটাশিশশীসিশিশিশশীশিত ৮ শি শালি শি পি শশি শশী পিপিপি জীপ জপীদ পলাশ তি, শিপ আপ 

* মুদ্ধবিস্তীর্ণা অগ্রভাগ বিস্তৃত। ডা [ন বা বাবু প্রবেশ শৃন্ত। ভাবা্থ্ী- 

চির পরিণাম অপরিহ্যা ছুঃখে পরিবাপ্ত। 

শাক 



দ্বাবিংশ সর্গ।. 

| রামচন্দ্র বলিলেন, মহর্ষে ! ক্রীড়া কৌতুকাদির অভিলাষ পুর্ণ হইতে ন! 

হইতেই যৌবন আসিয়া বাল্য কাল গ্রাস করে। আবার স্ত্রীসস্তোগাদির 

অভিলাষ পুর্ণ না হইতেই বার্ধক্য আপিয়৷ ফৌবনকে গ্রাস করে। বিবেচনা 

করিয়া দেখুন, বাল্য ও যৌবন কিরূপ কর্কশ ( অন্থখাবহ১।) হিম যেমন 
পদ্মকে, প্রবলবাত্যা যেমন শারদীর (শরত্কালের ) তৃণাদির অগ্রভাগস্থিত 

শিশির বিন্দুকে, নদী যেমন" তীরতরুকে বিনষ্ট করে, তেমনি, জরা এই' 

ভৌতিক দেহকে বিনাশ করিয়া থাকেৎ। মুনির ! বিষ কণামাত্র ভক্ষিত 

হইলেও তাহা যেমন্ন অচিরা দেহবৈরূপ্য আনয়ন করে, তেমনি, জরঠ- 

রূপিণী জরা শীঘ্রই এই দেহস্থ-অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জর্জঞরীরুত করিয়া অত্যন্ত বিরূপ 

করিয়া তুলিবে৩। কামিনীগণ শিথিল জরাজীর্ণ পুরুষকে বলীবর্দের ব 
উদ্টের.সমান জ্ঞান" করেঃ । যেমন সপত্রীতাড়িতাস্ত্রী বাধ্য হইয়া স্থানাস্তরে ও 

গৃহান্তরে প্রস্থান. করে, সেইরূপ, মনুষ্যও ক্লেশদায়িনী জরায় আক্রান্ত হইলে 
প্রজ্ঞ৷ তাহাব্কে পরিত্যাগ করিয়া যায়ঃ । স্ত্রী, পুত্র, সুহৃদ, বান্ধব, দাস, 

দাসী, সকলেই জরাগ্রস্ত মানবকে উন্সত্ততুল্য (পাগল ).জ্ঞানে অবজ্ঞ৷ করিয়! 
থাকে । গৃধ্ধ বেমন উচ্চ বৃক্ষের আশ্রয়ে গমন করে, তেমনি, ছুরাঁশা অআসিয়। 

কন্ঠ, দৈন্গ্রন্ত, গুণুহীন ও পরাক্রমবিহীন বুদ্ধ পুরুষকে আশ্রয় করিয়! 

থাকে । (বৃদ্ধ হইলে+আশা। ও অভিলাষ বাড়ে" |) দৈম্তদৌষময়ী অস্তর্দাই- 

প্রদায়িনী সুদীর্ঘ বিষয়বাসনা বালসখীরঃন্তায় বৃদ্ধকালেও বদ্ধিতা হইতে 
থাকে” ।৯ বার্ধক্যে “হায় ! এখন আমার কর্তব্য কি! পরেই:বা না জান্দি 

কি কষ্ট হইবে 1” এইরূপ অপ্রতিবিধের ভর উপস্থিত হইয়া থাঁকে৯। মহর্ষে! 

বৃদ্ধ হইলে “আমি ছুঃবী, আমি.অকর্ম্ণ্য, আমি. নিতান্ত হেয় বা তুচ্ছ, আঙি 
কি করিব, ক্ষমতাই বা কি, কি প্রকারেই ব1 জীবন ধারণ করি, আমার 
কথায় কি প্রয়োজন, আমি মৌন হইয়াই থাকি ।” ইত্যাদি প্রকার দৈন্ধ 

উদ্দিত হইতে থাকে১। অধিকস্ত বৃদ্ধকালে “আমি কখন্ কি প্রকারে কাহার 

নিকট হইতে সুস্বাদু ভক্ষ্য পাইব” এইরূপ চিস্তা অগ্রিসম বর্ধিত হইয়! 
নিরস্তর দগ্ধ করিতে থাকে১১। বস্ততঃই বৃদ্ধকালে সকল বিষয়েই অভিলাষ 

নৃদ্ধি পায় কিন্ত কোনও বিষয় উপভোগ করিবার সাম্য থাকে না। সুতরাং 



ধস বাশিষ্ট-মহারাসায়ণ। ২২ সর্গ 

সামথ্যহীনতাগ্রযুক্ত বৃদ্ধদিগের হৃদয় নিরন্তর দগ্ধ হইতে গ্রাকে*$। হে 
' ফুনিবর ! এই দেহরূপ বৃক্ষে অঙ্গপীড়নকারিণী সুতরাং অপকারকারিণী জরা- 
রূপা বকী রোগরূপ কাল-সর্পে আক্রান্ত হইয়৷ রোদন করিতে থাকে। 
দেই সময় আকার দীর্ঘনচ্ছারূপ অন্ধকারের প্রত্যাশায় মৃত্যুকূপ উলৃক 
(কাল-প্যাচা) আসিয়। দেখা দের১৩।১৭। যেমন সায়ংকাল আগতে । 

তিমিরবিহারী পেচকগণ অন্ধকারের অনুগামী হয়, তেমনি, এই নশ্বর দেহে 
জরার আবিউাব দেখিলে মৃত্যু আহ্লাদ সহকারে তাহার অন্গগমন করে১৭ 1 
হে মুনিনাথ ! দেহবৃক্ষে জরাকুস্থম প্রস্ফুটিত হইয়াছে দেখিলেই তন্ূর্ মৃতু- 
রূপ বানর আপিয়! তাহাতে আরোহণ করে১৬। জনশূন্ত নগরের লতাহীন 
তরুর ও অনাবৃষ্টিযুক্ত দেশের কিছু না কিছু শোভা! থাকে, কিন্তু জরাজর্জরিত 
দেহের অণুমাত্রও শোতা থাকে না১৭। জরা আমিষভোজিনী গৃতীর সমান। 
গৃর্জী যেমন মাংস থণ্ড গিলিঝার জন্া কর্কশধ্বনি ও বেগ সহকারে ম।ংসথগ্ড 
গ্রহণ করে, সেইন্বপ, জরাও কুৎসিত কাসধবনি সহকারে মানবগণকে গ্রাস 
করিবার অভিপ্রায়ে“সমাগত হয়১৮| কুমারীগণ যেমন দশনমাত্রে সমুত্সুক 
চিত্তে কুমুদপুষ্পের শিরশ্ছেদন করে ও গ্রহণ করে, তিনি, জরাও দেহস্থ 
স্ুশোডন বৌবন পুপ্প অবলোকন কধিবামাত্র তাহার সংহ্'রার্থ তাহাকে 
গ্রহণ করিয়া থাকে১৯। বেমন প্রবলবাত্য। তকসমূহকে ধুলিধূদরিত ও তাহার 
শাখাঞল্পবাধি ঝিশীণ করিয়া থাকে, তেমনি, জরাঁও বহুবিধ রোগদ্ধারা 1 শরীরকে 
পাংশুবণবিশিষ ও জঙ্জরিত করিয্। থাকে২০। যেমন তুষার পাতে' পয 
শ্লানদশা জন্মে, সেইরূপ, জরার দ্বারাও দেহ জীর্ণ ও বিবর্ণ হয়২১। জরারূপ! 
কৌমুদী মন্তকরূপ গিরিপৃষ্টে উদিত হইয়া শীপ্তই বাত ও কাসরূপ কুমুদ্ধতীকে 
খিকসিত করিয়া! থাকে২২। মানবগণের মন্তক জরারূপ লবণে, ধূমরিত 
হইলে পক্কুম্মাগাকার হর। অনন্তর কাল তাহ! অবলোকন করিয়া তক্ষণ 
করিতে অগ্রসর হয়২৩। ভত্র-স্থৃতা গঙ্গ) তীস্থিত বুক্ষকে সমূলে উন্মুলিত 
করেন, জরারূপিণী গঙ্গাও আধুঃপ্রবাহের চনে শরীররূপ তীররক্ষের 
সূল উন্মপিত করিয়া থাকে২৪। জরারূপিণী মাজ্জীরী বলপূর্বক যৌবনরূপ্প 
মুষিককে গ্রাস করে, করিয়া উল্লসিত হয়ং৫। দেহজঙ্গলবাসিনী জরাজঘুকী 
খেরূগ কর্কশ ও অমঙ্গল রব করে, সেরূপ রব অন্য কুত্রাপি শ্রত হয় না২ঙ। 

জরা এক প্রকার অগ্নির গ্রজ্লন। ছুঃখ তাহার মালিন্তকারক ধূম, শ্বাস ও 

ক্লাস প্রভৃতি রোগ তাহার শীৎকার এবং এই জীবদেহ তাহার দাহন, 



২৯ সর্গ বৈরাগ্যপ্রকরণ। গণ 

( কাষ্ঠ )৯৮ 1 এই দেহ জরাবস্থায় পু্পফলভারাবনত লতার ন্যায় বাঁকিয়া যার 

ও শ্বেতবর্ণ হয়২৮। এই দেহরূপ কদলীবৃক্ষ'ঘখন জরাপ্রভাবে ধবলিত হয়ঃ 
তুধন, মৃত্যু্ূপ মাতঙ্গ আসিয়া তাহা উৎপাটিত করিয়া থাকে২৯। মুনিবর ( 
মৃত্যুরাজ আগমন করিবেন, সেই সচনায় আবিব্যাধিরূপ তদীয় বহু সৈল্গ 

, জরারূপ শ্বেত চামর ধারণ করিয়া অগ্রে আগমন করিতে থাকেত" । হে 
মুনিনায়ক ! আপনি দেখুন, যাহারা গিরিগুহায় প্রবেশ পূর্বক পলায়ন করে, 

শক্ররা তাহা দ্িগকে জয় করিতে অসমর্থ হয়। তাহারা শত্রহস্তে রক্ষা 

পাইলেও জরারূপিণী রাক্ষপীর হন্ডে পরিত্রাণ পায় ন1৩১। ব্বালকগণ 

ঘেমন তুষারাচ্ছন্ন গৃহে অবস্থিতি করিয়া শরীরের অবশতা প্রযুক্ত অঙ্গসঞ্চালন 

করিতে অসমর্থ হয়, সেইরূপ, ইন্দ্রিয়গণ এই জরাক্রান্ত শরীরে অবসাদ প্রান্তে 

স্ব স্ব কার্যে অসমর্থ *হয়২। যদ্্রপ নর্তকী ঘষ্টি ধারণ পূর্বক মুরজ বাদ্যতালে 

নৃত্য করে, তদ্রপ, দেহ যষ্টি অবলম্বনে কাসবাযুনিঃসরণরূপ মুরজবাদ্যতালে 

অতিবৃদ্ধা জরাধোধিৎ অনধরতঃ স্মলিত পদে'নৃত্য করিয়া থাকে৩৩। যন্রপ 

গন্দকুটিতে অর্থাৎ সুগন্ধিদ্রব্য নির্মিত আধারে রাজব্যবহারযোগ্য শ্বেত- 

চাঁমরাদি আন্দোলিত হয়, তদ্রপ, জরাকালে মন্গষ্যের দেহদণ্ডের উপরিভাগে 

পরিপক্ক, কেশ সকল সংপার নামক রাঁজার ব্যবহার্য শ্বেত চামর দোলায়িত 
হইতে থাকে । * মহর্ষে ! কুমুদ থেমন চক্দ্রোদর হইলে বিকপিত হয়, তেমনি, 

জ্রা উপস্থিত হইলেও মৃত্যু অতীব প্রকল্প হ্য়তখ5ৎ । এই শরীররূপ অন্তঃপুর 

যখন জরারূপ সুধার € সুধা -চুর্ণ) ধবলিত হয়, তখন, এতন্মধ্যে অশক্তি, 

আর্তি (ব্যাধি পীড়া ) ও আপদ, এই তিন অঙ্গনা পরম সুখে বসতি করিতে 

থাকে৩৬। মহর্ষে ! যাহাতে মৃত্যুর আগমন অবপ্ঠন্তাবী এবং যাহা জরাজিত, 

তাহাতে *আমার আস্কা কি? আমি বশিষ্ঠাদির গায় তন্বজ্ঞ নহি; সুতরাং 

আমি জরামৃত্য্রস্ত শরীরের গ্রতি কিরূপে বিশ্বাস ফ্রিতে পারি" ॥ এই 
জরাক্রান্ত ছুঃখময় শরীর ধারণ করিয়া ছুদ্দশাগ্রস্ত হইবার ফল কি? সংসার- 

বিজয়িনী জরা! সকলকেই জয় করিয়া! হতোদ্যম করিবে ; পরন্ ইহাকে জয় 

করিতে কেহই সমর্থ হইবে নাঙ্প। 

দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত । 

পেপসি শী শাশিটিশ শাটোশ্পিপিশিসী ০ 

* গন্ধকুটা। গন্ধ কস্ত,রী প্রস্ৃতি দ্রব্য কুটা-আধার। শরীর পক্ষে স্গন্ধস্বিষয়ভোগ । 

ক্লাহাব ঝুটা অর্থাৎ আশ্রয় স্থূল দেহ। ইহা লম্বায়মান ব। দীর্ঘ বলিয়া যি। 



ত্রয়োবিৎশ অর্গ | 
চে 

রাম বলিলেন, মুনিবর ! সংসাররূপ গর্তে নিপতিত মৃঢুবুদ্ধি মানবগণ ঁ 
_নানাগ্রকার অলীক কল্পনাজাল বিস্তার করতঃ তন্নিবন্ধন রাগদ্ধেষাদির 
বশীভূত হইয়া পুনঃ পুনঃ মহাত্রমে পতিত হইয়া থাকে১। কিন্তু ধাহার! 
সাধু তহারা এই মাংসাস্থিময় দেহের বা সংসারের প্রতি অল্পমাত্রও আস্থা 
প্রকাশ করেন না। যাহারা বালক তাহারাই মুকুরপ্রতিবিদ্বিত ফল ভক্ষণ 
করিবার জন্য ব্যগ্র ও লোলুপ হয়, অন্যে নহে২। যাহাদের ইহাতে অর্থাৎ 
এই সংসারে স্থখবাসনা আছে, কালরূপ মুষিক তাহাদের সেই সেই বাসনা- 
রঙ্জুর ছেদনকর্তী। তাহারা যতই বাসনা রজ্জব নির্মমণ করুক, কাল মৃষিক সে 
মমন্তই অল্পে অল্পে ও অলক্ষ্যে ছেদন করিবে*। যদ্রপ বাড়বানল উচ্ছলিত 
সমুদ্রের সলিলরাশি গ্রাস কবে, সেইবপ, সর্ধভক্ষক কালও সংসারের মকল 
বন্ত গ্রাস করিয়া থাকে । এমন কিছুই নাই যাহা! সর্বভক্ষক কালের ভীষণ 
গ্রাসেশ্পতিত না হয়ঃ । কাল সমুদায় পদার্থে অতিভীষণ সংস্কার রুদ্র। যে 
কিছু দৃষ্ঠ দেখিতেছেন সমস্তই কালকর্ভক ভক্ষিত হইবে | বিনি যতই বড় 

. হউন£বল বৃদ্ধি বৈভব বাহার বই থাকুক, দ্যোতমান কাল সমস্তই বিনাশ 

করিবেন, কিছুমাত্র বিলম্ব ও কাহারও প্রতিক্ষা করিকেন না। লোক সকল 

জন্মিয়াই কালবদনে নিপতিত হর। কালের কোনপ্রকার দৃষ্ত রূপ নাই। 
কাল কেবল যুগ, বসব ও কল্পাদির দ্বারা অগ্লমাত্র প্রকাশ পাইতেছে ও 

'জগতীস্থ সমুদাঁয় বস্তু আক্রম করি আছে" । গরুড় যেমন নাগ দিগকে 

নিগীরণ করে (নিগীধিণন- গলাধঃকরণ), মেইরূপ, কালও পরমরূপবান 
সৎকর্মশালী ন্মেরুসদৃশগৌরবান্ষিত ব্যক্তি 'দিগকেও নিগীরণ ও জীর্ণ 
করেন” । কি নির্দয়, কি কঠিন, কি ক্রুর, কি কক্কশ, কি কৃপণ, কি উত্তম, 

কি অধম, সকণ ব্যক্তিই কালের উদরস্থ। এমন কেহই নাই ধিনি কালের 
গ্রামে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন৯। কাল মহা অদ্নর। মহা অগ্পর 

(অদ্মর- পেটুক) কালের মতি গতি কেবল ভগ্ষণেই পর্ধ্যবসিত। কাল 
প্রত্যহই অসংখ্য লোক (জগৎ সংসার ) ভক্ষণ করিতেছে তথাপি মে মহাশন 
(বছুভোজী ) তৃপ্ত হইতেছে না১"। নট যেমন নাট্যশালায় নানারূপ ধারণু 
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ও ক্রীড়াঞক্ষরে,*তেমনি, কালও এই সংসারে হরণ, নাশ, ভক্ষণ প্রভৃতি নান! 
আকারে নৃত্য করিতেছে১»। যেমন শুক পক্ষী দাড়িস্ব ফল বিদীর্ণ করিয়া 
তুহার বীজ সমুদয় তক্ষণ করে, সেইরূপ, কালও এই অসৎ জগৎ ভেদ 
করিয়া তদন্তর্গত জীব সমুদয়কে অনবরত ভক্ষণ করিতেছে১। যেমন বন্ধ 

হন্তী গুগ্ডাগ্র দ্বারা আকর্ষণ করতঃ তরুরাজি উতৎ্পাটিত করে, সেইরূপ, কালও 

এই জগৎ নিরন্তর আলোড়িত ও উন্যালিত করিতেছে১৩। এই অপার ত্রন্ষাপ্ড 

অপঞ্চীকৃত ভূতাক্ম! ব্রঙ্গার উদ্যান দেবগণ তাহার ফল। সর্বব্যাপী কাল সে 
সমস্তই আক্রমণ করিয়া আছে। এই কালরূপ পুরুষ অবিশ্রান্ত যাল্সিনীরূপ- 

ভ্রমরীপরিপূর্ণ ও দিনরূপমঞ্জরীবিশিষ্ট বৎসর, কল্প, যুগ ও কলা কাষ্ঠা প্রভৃতি 
লতা রচনা করিতেছে, তাহাতে তাহার অল্প মাত্রও শ্রাস্তি হইতেছে না১১।১৫। 
হে মহর্ষে ! ধূর্তচুড়ান্ণি কাল কোনও প্রকারে ছিন্ন, ভিন্ন, ভগ্ন, দগ্ধ ও দৃষ্থ- 

বোগ্য হয় না অথচ কাল ব্যতীত অন্য কিছু ছিন্ন ভিন্ন ভগ্ন দগ্ধ ও দৃকগোচরে 

উপস্থিত হয় নাঁ১৬। কাল মনোরাজ্যের অনুরূপ । কালের ও মনোরাজ্োর 

প্রভেদ নাই । কাল মনোরাজ্যের হ্যায় বিস্তৃত ও নিমেষমধ্যে বহুবস্তসমন্থিত 

জগতের উৎপাদন ও নিধন কর্তা১৭। আত্মস্তরি কাল দৃঢ়ব্রতা বিবিধরেশ- 

দায়িনী'ও ছুর্কলাসশালিনী চেষ্টার সহিত মিলিত আছে । কালের সেই সেই 
চেষ্টায় এই ভৌতিক দেহ উতপন্ন হইয়াছে এবং তাহারই চেষ্টায় তছুৎপাদদিত 

দেহে আন্মাধ্যাস। এই কালই জীবদিগকে স্বর্গ নরক ভোগ করাইতেছেঁ এবং , 
এই*আত্মস্তরি কাল তৃণ পর্ণ হইতে মহেন্ত্র ও মের পর্য্যন্ত বন্ত গ্রাস করিতে 
উদ্যত আছে১৮।১৯। ক্রুরতা, লোভ, দুশ্চাঞ্চল্য ও দুর্ভাগ্য, সমুদায়ই কালে 

অবস্থিত২* । যেমন বালকের আপন আপন প্রাঙ্গণে কন্দুক নিক্ষেপ পূর্বক 

ক্রীড়া করে, সেইরূপ, কালও গগন চত্বরে পুনঃ পুনঃ চন্দ্রস্্্য নামক কন্দুক-* 

দ্ব় আস্ফালন (উদয় ও অস্ত) করতঃ ক্রীড়া কর্িতেছে২১। এই কাল 
কল্পান্তে সমুদায় প্রাণিবিভীগ বিনাশ ও তাহাদের ভূতপঞ্চকময় অস্থি 
মালায় আপনার সর্বাঙ্গ বিভৃষিত করতঃ (আপাদ মস্তক শোভমান করিয়া ) 

ক্রীড়া করিতে সম্কুচিত হয় না২২। কালের চরিত্র (কার্য ) নিরঙ্কুশ, নিতাত্ 

বিচিত্র, ও স্বাধীন । কল্পানস্ত কালে ইহারই অঙগনির্গত বায়ু সুমেরু পর্বতকেও 
ভূর্জত্বকের ন্যায় শীর্ণ বিশীর্ণ করিয়া! উড়াইয়া দেয়২৩।* এই কাল কখন কত্র» 

* কল্পান্ত- মহা প্রলয় । বায়ু অর্থাৎ প্রলয়-বাযু। তূর্জত্বক্-ভূর্জপত্র। প্রবল বায়ুর 
আঘাত পাইলে তৃর্জপত্রের গাছ বিশীর্ণ হইয়! যায়। টুক্রা'টুক্রা হইয়।'বায়।' 
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কখন মহেন্দ্র, কখন ইন্দ্র, কখন কুবের, আবার কখন কিছুই নহে? অর্থাং 
' তাহার কোনও গ্রকার রূপ থাকে না২ঃ। যদ্প. সরিংপতি স্বীয় অঙ্গে 
অজশ্র তরঙ্গমালা উৎপার্দন, ধারণ ও সংহার করে, তদ্রপ, কাঁলও আপু- 
নাতে অজ হৃষ্টিপ্রবাহ ধারণ ও অজত্র সে সকলের সংহার করিতেছে২৫ | * 

, কাল মহাকল্প নামক বৃক্ষ হইতে দেবতা ও অস্ত্র নামক প্ধ ফল পাতিত 
করিতেছে২৬ খষে! কাল একটা বৃহৎ উড়ৃ্র বৃক্ষ (এক প্রকার ডুমুর গাছ) 
তাহার ফল অসংখ্য ব্রহ্মা, প্রাণী সকল তন্মধ্যগণ্ত মশক, তাহারা কিছু. 
কাল বুঝা ঘু'ঘুং করে, করিয়। মরিয়! ঘাঁয়২ | মুনিবর! কাল চৈতন্যরূপ 
জ্যোত্ম্নার সন্নিধান বশতঃ গ্রফুল্লিতা অর্থাৎ ব্যক্তভাবপ্রাপ্তা জগৎসন্তাসামান্ 

র্ূপিণী প্রিয়তম! ক্রিয়া কুমুদিনীর পহিত মিলিত বাঁ এক শরীর হইয়া 

হ্ষান্থভব করিতেছে২৮।+ কাল অনন্ত অপাব অর্থাৎ বরজগ্রতিষ্ঠিত নিজ বপু 
অধলম্বন করিয়া অপূর্ব্ব মহাশৈলের ন্যায় অবস্থান করিতেছে২৯। মহর্ষে! 
ফাল কোথাও বা গাছ়শ্রামবর্ণ, কোথাও বা উজ্জল কমনীয় বর্ণ, কোথাও ব৷ 
তদ্ধিবপ্পিত কার্ধয উৎপাদন করতঃ অবস্থিতি করিতেছে" | $ কাল অসংখা- 

প্রাণিবিভাগ লীন করিয়াছে, তাহার অবশিষ্ট সারের (স্থিরাংশের) ন্যায় প্রতি. 
ঠিত আছে। কালের নে রূপ পৃথিবীর ন্যায় আত্মসত্তায় প্রতিঠিত রহিয়াছে। 
(অভিপ্রায় এই থে, কাল সর্ধাধার ও স্থির, আর সব অসার ও অস্থির )৩১ 
শতকণ্প অতীত হইলেও কাল খেদান্বিত হয় না, আদর প্রাপ্তও হয় ন|। 
কালের গতি, স্থিতি, উদয় ও অন্ত, কিছুই নাই৬২শ কাল জগংস্থটটিরূপ " 

সপপপপপিপপিশিপীলি 

* সমুদ্রে তরঙ্গ বা চেউ নিরন্তর উৎপন্ন হইতেছে ও বিলীন হইতেছে । এই ক্ষণধ্বংসী 
বিশ্ব সমুদ্রলহরীর অনুর্ূগ। কালরূপ মহাসমুদ্র ব্রহ্মাগরপ তরঙ্গ অজ্্র উঠিতেছে ও লীন 

চি 

ইইতেছে। , 

1 চৈতন্ক-ব্রন্গ। তাহারই সন্নিকর্ধ বিশেখে রজ্জুতে সর্পের স্থায় বরক্গে জগতের আবির 
হয়। সেইজন্য জগতের পৃথক অস্তিত্ব নাই ও সেইজন্তই জগৎবিক।শের কারণ চিৎ অর্থ।ৎ 
দ্ধচৈতন্য। এস্থলে জগতের অস্তিতা কমুদ্ধতী, ততসন্স্ধীয় জ্যোৎতবাব্রহ্ধচৈতন্য । কাল ছুই 
লইয়। শুভাশুত কণ্পুরূপ ভাধ্য।র সহিত একশরীর হইয়া আপনি আপনার ইচ্ছাশরীরে আনন্দ 
জনুভব করিতেছে। স্কুল কথা এই যে, সথষ্টি স্থিতি প্রলয়, শুভাপুভ কর্ন,“ তদনুসারে ্ব্গ 
নরকাদি ভোগ, সমন্তই কালের প্রভাব বা মহিম!। 

+£ নিশায় ও অঞ্জন প্রভৃতিতে কৃফবর্ণ কাধ্য। দিবসে, পূর্ণিমার রাত্রে ও মণি গ্রভুতিতে 
কমনীয় উজ্জ্বল বর্ণ কাঁধ্য। গৃহভিত্তি প্রঙ্তিতে উভয়বর্জিত কাধ্য। 



২৩ সর্গ বৈরাগ্য প্রকরণ । ৮১৩ 

এলিড়ায় ন্মাস্থাপ্লরিশূন্য ও অভিমানত্যাগী হইয়া আপনিই আপনাকে বিবর্ণ 

করিতৈছে ও পালন বা পরিক্ষণ করিতেছে৩৩। কাল সরোবরের অন্রূপ ৭. 

তি তাহার পঙ্ক, দিন তাহার ফুল কোকনদ, মেঘাদি তাহার ভ্রমর এ 

যদ্রপ কৃপণ অর্থাৎ লোভী ব্যক্তি মার্জনীর দ্বারা কনকাচলের চতুর্দিক হইতে 

সুবর্ণ সংগ্রহ করিবার বাগ” করে, সেইরূপ, কালও রজনীরূপ সম্মার্জনীর 

দ্বারা জগতের প্রাণিনিবহ অজত্র সংগ্রহ করিতেছে । যেমন মনুষ্যেরা ' 

অঙ্কুলির দ্বারা দীপবর্তিকা সঞ্চালন করিয়া গৃহকোণস্থ বস্তসমুদয় দর্শন করে ) 

সেইরূপ, কালও ক্রিয়ারূপ অস্গুলির দ্বার! (ক্রিয়া-কৃর্য্যাদির গতি । দিন 

বা তিথি )। সৃর্ধ্যরূপ দীপ উজ্জবলিত করিয়া জগতের কোথায় কি আছে তাহ! 

নিরন্তর নিরীক্ষণ করিতেছেও৬। কাল অনবরত নিমেষরহিত কুর্য্যরূপ 

নেত্রে অবলোকন করতঃ জগৎরূপ জীর্ণারণ্য হইতে লোকপালরূপ পক ফল 

চয়ন করতঃ ভক্ষণ করিতেছে৩৭ । 

মহর্ষে! কাল জীর্ণকুটারস্থ মণির ন্যায় জগতের গুণশালী লোকদিগকে 

যত্ত সহকারে মৃত্যুবূপ পেটিকা মধ্যে সংস্থাপিত করিয়া রাখে এবং লোক 

সমুদায়কে রত্রমালার ্তায় গ্রন্থন করতঃ ভূষণার্থ অঙ্গে ধারণ করিয়া পুনর্ববার 

ছিন্ন ভিন্ন করিয়া থাঁকে০৮1০৯। নিতাস্ত চপল (চঞ্চল) কাল দিনরূপ 

হংসানুগত তারারূপ কেশরযুক্ত নিশারূপ ইন্দীবর মাল! বলয়িত করিয়া ধারণ 

করিতেছে ও শৈল, সিন্ধু, স্বর্গ ও পৃথিবী, এই শুঙ্গচতুষ্টয়শালী জগজ্জপ 

মের নক্ষত্রপুপ্তরূপ শোঁণিতকণা প্রত্যহ ভক্ষণ করিতেছে* ৭৪১ । * অধিক 

কি বলিব, হিংসাঁপরাঁয়ণ কাল যৌবনরূপ নলিনীর চন্দ্রমা ও আযুরূপ মাত. 

স্গের কেশরী। জগতে কি ক্ষুদ্র কি বৃহৎ এমন কোন বস্ত্র নাই, কাল যাহার 

ত্কর নহে*২। জীবগণ যেমন সুষুপ্তিকাঁলে সর্ব ছুঃখ সংহার করিয়া অজ্ঞান 
__&._ ২. 7 টি ১ শািটািিশিািিশি 

স* * ইন্দীবর নীলপদ্ম | ব্ানিগুলি যেন হুতরপ্রধিত নীলপন্মের মালা । অভ্তরালে বা 

মধ্যে মধ যে দিন আছে, সেই গুলি শ্বেত হংস। পান্মবনে-হংসেব বিচরণ প্রসিদ্ধ । রান্বে 

ষে নক্ষত্র প্রকাশ পায়, সে গুলি যেন কেশর অর্থাৎ রাত্রিরূপ নীলপদ্মের কিঞ্রক্ষ (পক্ষের 

ঝুরি) এই মাল। কালের গলদেশে বলয়িত হইয়া আছে (ঝুলিতেছ
ে)। মালা যেমন ছুই 

তিন ফেব বা! পেঁচ দিয়া ধারণ কবে, এ মালাও সেইবপ অনন্ত ফেরে বা পেচে ধৃত হইয়াছে। 

জগৎ ধেন একটা মেষ (ভেড়া), শৈলাদি তাহার শৃঙ্গ । নক্ষত্রগণ তাহার শোণিত বিন্দু, 

এবং কাল তাহার ভক্ষক । অর্থাৎ প্রতি কল্পেই জগৎ মেষের নক্ষত্ররূপ রক্ত কালের উদরস্থ 

হয়। এক এক কল্প কালের এক এক দিন। 

১১ 



৮২ বাশিষ্ঠমহারামায়ণ ২৩ সর্গ 

মাত্র অবলম্বনে স্থিতি করে, তেমনি, কালও বন্ধাস্তক্রীড়াবিলাসচ্ছন্ধে, সমুদায় 
, জন্ত সংহাঁর করিয়৷ ব্রহ্মমাত্র অবলম্বনে অবস্থিতি করে। কালই বিশ্বের'কর্তা, 

তোক্তা, সংহর্থা ও ন্মর্তী এবং কালই নুতগছুর্ভগরূপে সর্বত্র বিরাজমান। 
কেহই সামান্ বুদ্ধির দ্বারা কালের মহিমা অবগত হইতে সমর্থ নহে এবং 

সমুদয় জীবলোকের মধ্যে একমাত্র কালই সমধিক বলবান্ঃ৩।২৫। 

তরয়েবিংশ সর্গ সমাপ্ত। 



চতুর্বিৎশতিতম সর্গ । 
সি জট 

রামচন্দ্র পুনর্ধার বলিতে লাগিলেন, মহর্ষে! কালের লীলা অস্তুত ও , 

পরাক্রম অচিস্ত্য ৷ এই সংসারে রাজপুত্ররূপ * কালের চরিত্র বর্ণন করি, শ্রবণ 

করুন১। ব্নাজপুভ্র কাল এই অত্যন্ত জীর্ণ জগৎ অরণ্যে অজস্র অন্ঞজীবরূপ 

মগের প্রতি মুগয়া অর্থাৎ তাহা'দিগের বিনাশ করিতেছে, তথাপি তাহার তৃপ্তি 

নাই। মহর্ষে! জগৎ জঙ্গলের প্রান্তে অবস্থিত কন্পান্তকালের মহার্ণৰ কাল 

নামক মৃগয়াচারী রাজপুত্রের ক্রীড়া পুক্ষরিণী। সে পুষ্করিণীর পঙ্কজ বাড়বা 

নল২।৩। এই সকণ্প প্রাণিবিভাগ অথবা ভূতবিভাগ কটু, তিক্ত ও অল্নাদি 

স্থানীয়। এ সকল দধিসমুদ্র ও ক্ষীরসমুদ্র প্রভৃতিতে মিশিয়া উত্তম পানক 

হয় 11 তাহা জগৎ রাজ্যের যুবরাজ কালের গ্রীতরাশ ( প্রাতর্ভক্ষ্য ) নির্বাহ 

করে । কালের প্রণয়িনী চণ্ডী অর্থাৎ প্রলয়রাত্রি। সর্বভূতবিনাশিন্নী 

কালপ্রিয়। প্রলয়রাত্রি মাতৃগণপরিবৃতা (জরা ও মৃত্যু প্রভৃতিতে পরিবেষ্টিত৷ ) 

হইয়া নিরন্তর * এই সংসারারণ্যে ভ্রমণ করিতেছে । সর্বরসসমস্থিতা কমল- 

কুমুদ-কহলার প্রভৃতি স্ুগন্ধি-কুক্মগন্ধ মোদিতা এই বিস্তৃতা পৃথিবী কালের 

রুরতলস্থিত পানপাত্ররূপে বিরাজমানা আছে। মহর্ষে! যাহার " ভুজা- 

স্কীলন নিতান্ত ছুঃসহ, যাহার কেশর নিতান্ত দুর্দর্শ ও স্বন্ধদেশ পীর, 

সেই নৃসিংহদেব (হিরণ্যকশিপুবধার্থ বিষ্ণুর অবতার) কালের শ্বভুজবির- 

চিত পিঞ্ররের দৈত্যরূপ ক্ষুদ্রপক্ষিবধের ক্রীড়াশকুস্ত অর্থাৎ বাজপক্ষী ( বাজ 

এক প্রকার পক্ষী । ব্যাধের৷ ক পক্ষী মারিবার জন্য বাজ পুষিয়া রাখে । 
৯ পিপল নিশি শশা াপ্পাঁাঁ টাটা -শশাশিশ্টীিিিটোি ও পাপ -শশশীশীশী শিট লিশি শশী লিপি ৩. শষ 

* রাজ! অর্থাৎ পরব্রক্ম | তদদীয় তেজে মায়া নান্গী সহ্ষীব র্ডে। (মায়ায় চিত্প্রতিবিদ্বের 

আবেশ হওয়ায়) কালের জন্ম হইয়।ছে। সথতর।ং কাল দ্লাঁজপুত্র। এই জগৎ রাজ্যের রাজ! 

ব্রহ্ম ও যুবরাজ কাল । 

1পানক-পাঁনাী। সরবত। পশ্চিম দেশে দধি প্রস্তৃতি অশ্্র পদার্থের সহিত চিনি ও 

মবিচ প্রভৃতি অর্থাৎ মিষ্ট ও ঝাল প্রভৃতি মিশ। ইয়া সরবত প্রস্তুত করার প্রথা আছে। ভূত- 

বিভাগ অর্থাৎ ইহা মানুষ, ইহা! পশু, ইত্যাদি। কাল সমুদায় ভূতবিভাগ সমুদ্রে মিশাইয়া 

সরবত করিয়া পান করিয়া! থাকে । কালের এক এক বার পাঁনক-পান অর্থাৎ সরধত খাও! 

এক একটা কল্প বলিয়া উৎপ্রেশ্ষিত হইয়াছে। 
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আবশ্তক হইলে তাহাকে ছাড়িয়া! দেয় দিলে তৎক্ষণাৎ সে প্রদর্শিত পঙ্গী 
“মারিয়া ফেলে')। ধাহার ধ্বনি বহু অলাবু ঘটিত বীণার ন্যায় গভীর ও মধুর, 
এবং ধাহার ছবি শরম্মেঘের সদৃশ, সেই সংহারভৈরৰ নামধেয় মহাকালও এই 
কাল নামক যুবরাজের ক্রীড়াকোকিল৮। কালাভিধান রাজপুভ্রের অভাব 

(সংহার ) নামা £কাদণ্ড ( ধনুঃ) সর্বত্রই বিরাজিত আছে। সে ধনুর টক্কার 
'অনবরত শ্রবণগোচর হইতেছে এবং তাহা হইতে অজত্র ছুঃখবাণ নিঃস্যত হই- 
তেছেন। ব্রহ্মন্! যাঁর পর নাই বিলাসচতুর রাজপুত্র কাল নিজেও দৌড়িতেছে 
এবং তাহার লক্ষ্যও নিরন্তর দৌড়িতেছে। অথচ সে লক্ষ্যভষ্ট হইতেছে না। 

সে সকলকেই দুঃখ বাণে বিদীর্ণ করিতেছে । মহর্ষে! আমি সেই জন্তই 
মনে করি, রাজপুত্র কালই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লক্ষ্যবেধী এবং ইহার বাণও 
অব্যর্থ। এই কাল নামক রাঁজপুত্রই এই জীর্ণ জগতে বিষয়লোলুপ দিগকে 
মর্কট অপেক্ষা অধিক চঞ্চল করিয়াছে এবং সে ম্বয়ং ইহ জগতে উক্তপ্রকারে 

বিরাজমান থাকিয়া কথিত প্রকাবের মুগয়াবিহার অনুভব করিতেছে১*। 

চতুর্ব্বিংশ সর্গ সমাপ্ত । 



পঞ্চবিৎশতিতম সর্গ | 
পক 

রাম বলিলেন, হে মহর্ষে ! আমার বিবেচনায় কাঁল ছুর্ব্বিলাঁসী দিগের 

চুড়ামণি অর্থাৎ ছষ্টাশয়গণের বরিষ্ঠ। ইনি পূর্বোক্ত মহাকাল নহেন। ইনি 
অন্ত কাল। অন্ত কাল হইলেও ইনি পূর্বোক্ত মহাকালের অন্তর্গত 

(অবস্থান্তর )। এই কালই ইহলোকে পদার্থ নিচয় স্বজন করে,* আবার 

সংহারও করে । এই কালের অপর নাম দৈব১। * একমাত্র ক্রিয়াই ইহার 

বূপ বা স্বরূপ। অন্ত কোন রূপ বা স্বরূপ দৃষ্ট হয় না এবং ইহার কর্ম্মফল 

নিশ্পাদন কর! ব্যতীত অন্য কোন কার্ধ্য বা চেষ্টা নাই২। যেমন প্রথর তাপ 
দ্বারা হিমরাশি বিনষ্ট হয়, তেমনি, কর্মের বা কালের দ্বার এই নিখিল প্রাণী 

বিনষ্ট হইতেছে । (ভাবার্থ এই যে, যে কিছু অর্থ ও অনর্থ-_স মন্তই দৈব 

নামক কালের কার্য্যত )। এই যে পরিদৃশ্তমান জগন্মগুল, ইহা উক্ত কালের 

নর্তনাগঠর এবং ইহাতে সে নিরগুর নৃত্য করিতেছে*। এই কাল পূর্বোক্ত 

মহাঁকল' অপেক্ষ। তৃতীয় । লোকে যাহাকে মহাকাল বলে, তাহাই দৈব ও 

কৃতান্ত নাম ধারণ পূর্বক ভীষণ নরাস্থিধারীর বেশে নৃত্য করিতেছে*। 

মহর্ে! এই নর্তনশীল ক্ৃতান্ত স্বীয় ভাধ্যা নিয়তির প্রতি সাতিশয় অন্ুরক্তত। 

তাহার সংসাররূপ বক্ষে শশিকলার ন্যায় শুভ্র ত্রিধাবিতক্তগঙ্গী প্রবাহ নিবীন্ত, 

উপবীত ও অবীতরূপে 1 বিদ্যমান আছে" । হে ব্রহ্মন্! চন্দ্র ও সূর্য্য কালের 

করভূষণ, ব্রহ্মাণ্ড তাহার কর্ণিকা (কর্ণাভরণ ), এবং স্থমেক তাহার, 

ক্রীড়াসরোজ”। বিচিত্রনক্ষত্রবিন্দুশোভী প্রলয়মেঘদ্রশান্বিত (দশা -বস্ত্রের 

ছিল|। ফুশ্পি)। এই অদীম নভোমণ্ল কালের বস্ত্র। ইহা একার্ণব জলে 
৬ ০৮ শী শশী পদ লগ ও শপাপাশাশীশ্ীশীশীীিতি শিট শী শশা 7 

» পূর্ববোক্ত মহাকালের অবাস্তর ভেদ দৈব ও কান | থেকাল বা কালের যে অবস্থ। আীব 

গণের স্বকৃত কর্মের ফলোৎপত্তির কারণতাব প্রাপ্ত হয় তাহ| দৈব। “দীব্যতি ব্যবহরতি 

প্রণিনাং কর্মফলদানেন” ইতি দৈবম্। এই দৈবই কৃতান্ত ও ফলাবস্থ কাল । “কলন্গতি ফলং 

সম্পাদয়তি ইতি কালঃ।” অতএব, কাল স্বরূপতঃ এক হইলেও পূর্ববীৰন্থ। ও উত্তরাবস্থা৷ ভেে 

দ্বিভিদবিশিষ্ট হয়। পূর্ববীবস্থা। দৈব ও উত্তরাবস্থা কাঁল, মৃত্যু ও কৃতাস্ত। 

+ গঙ্গার ৩ ধারা ।'এক ধারা ন্বর্গে, এক ধার! পাঁতালে, এক ধার পৃথিবীতে । এই তিনটা 

কালের গলদেশে উপবীত, নিবীত ও অবীত যজ্ঞহ্ত্রের স্তায় ঝুলিতেছে। উপবীত স্বামক্ষন্ধা- 

পান্টি শে পাশা পিপাশতা 
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ধৌত হইয়া থাকেন্। এবিধ কালের পুরোভাগে নিয়তিনান্ তদীয় 
' কামিনী আলম্তপরিশৃন্তা ও প্রাণিভোগান্থকুল কার্ষে্য ব্যাপৃতা থাঁকিয! 
অনবরত নৃত্য করিতেছে১*। প্রাণিগণ ও সেই চঞ্চল! অমোঘক্রিয] 
শক্তিবিশিষ্টা কৃতান্তকামিনীর নৃত্যদর্শনার্থ জগতরূপ নর্তনাগারে নিরন্তর 

যাতায়াত করিতেছে+১। দেবলোকাদি সমুদয় লোক উক্তকালকামিনী, 

নিয়তির মনোহর অঙ্গভৃষণ এবং পাতালাদি নভস্তল পর্য্যন্ত ল্বমান তাহার 

কেশ-কবরী১২। নিয়তির পাতালরূপ চরণে নরলোক স্থিত জী'বমালা 

নৃপুরের হ্যায় শোভমান আছে। সে নূপুর স্থকৃত-ুৃত-স্ত্রে গ্রথিত, হান্ত* 

রোদনাদিরূপ শব্বকারী, ও স্বর্গনরকাদিরূপ উজ্জ্বলতায় ও মালিন্যে ব্যাপ্ত। 

চিত্রপুপ্ত শুভক্রিয়ারূপা তদীয় সখীর উপকল্পিত প্রাণিকর্্মসৌরভ্যরূপ কন্ত,রি- 

তিলকদ্বারা উক্তকালকামিনী নিয়তির যমরূপ (যম-মৃত্যু বা কৃতান্ত। 
নিয়তি মৃত্ার দ্বারা এ সমুদীয় ভক্ষণ করে; সেইজন্ত মৃত্যু তাহার মুখ )। 
মুখমণ্ডল উত্তমরূপে চিত্রিত করিয়াছে ও করিতেছে১৩।১১ | এই কালকামিনী 
নিয়তি কন্পাস্ত সময়ে স্বীয় স্বামীর ইঙ্গিতযুক্তমুখভাব অবগত হইয়া অতিশয় 
চাঞ্চল্যসহকারে নৃত্য করিয়া থাকে । তথন পর্বতক্ফোটাদিজনিত ভয়ঙ্কর 

শব্ধ তাহার নর্ভনশীল চরণের ধ্বনিরূপে প্রতীয়মান হয়ঃ। নিয়তির 
পশ্চান্ভাগে প্রলয়সমুডূত ভীষণ বহিরূপ কুমার, ময়ূরের ন্যায় নৃত্য করিয়া 

থাকে। ততকালে সংহারদেব মহাদেবের নয়নত্রয়মধ্যবর্ভী বৃহৎ রন্ধ হইতে 
ভয়ঙ্কর শব্ধ বহিরাগত হয়। মহর্ষে ! মহাদেবের জটাজুটমণ্ডিত চন্্রলাঁঞ্িত 

বদনপরম্পরা ইহার মুখ এবং ভগবতীর বিকসিতমন্দারমণ্ডিত কবরীভার 
ইহার চামর১৬।১৭। নৃত্য সময়ে তৎসমস্তই পুনঃ পুনঃ বিচলিত বা আন্দোলিত 
'হয়। সংহারভৈরবের উদররূপ বৃহৎ অলাবু তদীয় সহঅছিদ্রান্থিঙ' ইন্দ্রদেহ- 
ভিক্ষার কপাল (ভিক্ষাঁপাত্র)। এই কপাল তখন তদীয় হস্তে বিকটধ্বনি 

সহকারে অবস্থান করে১৮। তখন সর্ধসংহারকারিণী নিয়তি কঙ্কাল মালায় 

নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ করতঃ আপনা আপনি ভীত হইতে থাকেন১৯। 
বিবিধাকারসম্পন্ন জীবের মস্তক সকল পুফরমালার ন্যায় নিয়তির কণদেশে 

সক্ত যক্তস্ত্র। অবীত সদক্ষিণন্দ্ধাসত্ত যজ্ঞত্র। নিবীত-কণ্ঠলম্থিত মালাকার ষক্ত হৃক্জ। 

বিন্দু-ফুট ফুট । আকাশ যেন ছিট্ কাপড়, নক্ষপ্রবৃন্দ তাহার চিত্রবিন্দু, প্রসয়কালের মেধ 

তাহার ছিলা ব! ফুপি, কাল ঈদৃশ ছিট্-কাপড় পরিধান করিয়া আছে। 
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দেদীপ্যম্কান হপ্ন। কালের কল্লাস্ততাগ্ববিলাসে * তাহা নিরস্তর বিচলিত 
হইর্তে থাকে২*। মহর্ষে! প্রলয়কালে কালের ও কালবনিতার নৃত্যধবর্নি ' 
( পুদশবব ) শ্তামবর্ণ পুফধর ও আবর্তকাদি 1+ মেঘের গর্জন এবং সে গর্জন 

দেবগায়ক গন্ধর্বেরাও পলায়ন করিয়া থাকেন২১। 

মহর্ষে ! চন্দ্রমগ্ডুল এই নৃত্যকারী কৃতান্তের কুণ্ডল, এবং তারকা ও চক্দ্রিকা 

সমস্থিত ব্যোম (নভোমগুল) কেশভৃষণ২২ । তাহার এক কর্ণে হিমালয় ও অপর 

কর্ণে কাঞ্চনগ্রিরি স্থমের শোভা পাইয়া থাকে২৩। চন্দ্রও কালকতাস্বের 

কর্ণাতরণ অর্থাৎ শোভমান কুণ্ডল এবং লোকালোক পর্ধত তদদীয় ক্টিতটের 

মেখল! (কটীভূষণ অর্থাৎ গোট্২৪)। খষে! বিদ্যুৎ এই কালের বলয়াকুত্তি 
কঙ্কষণ (হস্তভৃষা)। এ কঙ্কণ ইতস্ততঃ আন্দোলিত হইয়া থাকে । অপিচ, 
জলদজাল ইহার ঝিচিত্র অংশুপটিক! (গায়ের কাপড়। দোলাই )। এ 
অংশুপটিক1 বাযুভরে সঞ্চালিত হইয়া শোভা বিতরণ করিয়া থাকে । 

অপক্ষীয়মান (যাহা! দিন দিন ক্ষয় হয় তাহা অপক্ষীয়মান ) জগৎ হইতে 

বিনির্গত অথবা পূর্ব স্থষ্ট্রি হইতে ক্ুতান্ত কর্তৃক সংগৃহীত মুষল, পটিশ, 
প্রাস, শুল, তোমর ও মুদগর প্রভৃতি তীক্ষ অস্ত্র সমূহে বিরচিত শোভাময় 

মালা ইহার গলদেশে নিক্ষিপ্ত আছে২৬। এই মাল! সংসরণশীল জীবমৃগ- 
বন্ধনার্থ দীর্ঘাকত, অনন্ত মহাস্ত্রে গ্রথিত এবং এই মাল! উক্ত মহাকালের 
করচ্যুত হইয়া কৃতান্ত নাম! কালের কে শোভা বিস্তার করিতেছে” । 
'ঝিবিধ্রত্রসমুজ্জল জীবন্ধপমকরলাঞ্িত সপ্তসাঁগররূপ কক্কণশ্রেণী তদীয় কবু- 
ঘয়ের আভরণ২৮। অপিচ, লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহাররূপ আবর্তযুক্ত, 
সুথছুঃখসংশ্রববিশিঞ্৯, এবং শ্তামবর্ণ প্রকৃতিগুণ তদীয় রোমাবলিরূপে বিরাজ 

করিতেছে৯৯। £ 

এবংরূপবিশিষ্ট বা এবম্প্রকার কৃতাস্তরূপী কাল ক্পশৈষে তাওবোস্তব নৃত্য- 

চেষ্টা উপসংহার করতঃ অবস্থান করেন। অর্থাৎ তাদৃশ নৃত্যচেষ্টা হইতে 

বিরত "হইয়া কিছু কাল বিশ্রাম করেন। পরে পুনর্বার ব্রহ্গাদির সহিত 
4 সিস্ট শিপ শীশশীশীশ্ীাশিশী টি টিসি 

*পুরুবের উৎকট নৃত্য তাণ্ডব এবং স্ত্রীলোকের কোমল নৃত্য লাস্ত। 

1 মহাপ্রলয় সময়ে জগৎ বিনাশার্থ যে মেঘ সমূহের উদয় হয় সেই সকল মেঘের নাষ 

পুক্ষব, আবর্তক, সন্বর্তক, প্রভৃতি এবং সে সকল প্রগাঁ় শীলবর্ণ। 

+ পক্ষান্তরে আবর্ত-জলের ভ্রমণ । জলশ্রোতের পাক । শ্ঠামবর্ণ প্রকৃতিওণ অর্থাৎ 

তমোগুণ। 



৮৮ বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ। ২৫ স্গ 

মহেশ্বর প্রভৃতি হুজন পূর্বক এই জরা মরণ শোক ছুঃখ ও অরিভব -বিভূষিত। 
' সটিরূপিণী স্বীয় নট্যলীলা বিস্তার করিয়া থাকেনও০।৩১। বালক' যেমন 
কর্দম লইয়া নানাপ্রকার পুত্তলিকা প্রভৃতি নির্মাণ করে, এবং পর ক্ষণেই 

আবার তাহা সংহার করে, তেমনি, কালও চতুর্দশ ভূবন, বিবিধ দেশ, 
বন, নানাবিধ শৈল, অসংখ্য ও বিবিধ জীব ও তাহাদের আচারপরম্পরা সি 

করিয়া পুনর্বার তাহা সংহার করিতেছেশং। 
পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত। 



ঘড়বিংশতিতম নর্গ। 
শি শীকী 

শ্রীবাম কহিলেন, মহর্ষে ! কাল এই সংসারে উল্লিখিত সমুদাঁয়ের স্বজন ও 

সংহার করিতেছে করুক-_তাহাতে আঁমার কি? কিন্ত মাদৃশ ব্যক্তি কিরূপে 

তাহাতে আস্থাবান্ হইতে পারে ?১ হে মুনিবর ! ছুঃখের বিষয়, এই যে, 
উক্ত দৈব প্রভৃতির দ্বারা আমর! বিমোহিত হইয়া বিক্রীতের হ্যায় ও আরণ্য 

মুগেব হ্যায় অবস্থান করিতেছি২। বলিতে কি, অনাধ্যচরিত সংহারসমুদ্যত 

কাঁল লোক সকলকে নিরন্তর আপদ সাগরে নিমগ্ন করিতেছে । অগ্নি যেমন 

উচ্চ প্রকাশ শিখার দ্বারা দগ্ধ কবে, সেইরূপ, কালও দুরাশা ও ছুশ্চে্ট1 উদ্দী- 

পিত করিয়। লোকদিগকে দগ্ধ করিতেছে৩।* । নিয়তি এই কা'লমর্য্যদারূপ 

কৃতান্তের প্রিয়া ভাধ্যা ৷ সেস্ত্রীস্বভাবস্থলভ চাপল্য বশতঃ সম।ধিপরায়ণ 

ঘোগীদিগকেও ধৈর্য্যচ্যুত করিতেছে । সর্প যেমন বায়ু ভক্ষণ করে, তেমনি, 

ক্রুবন্বদয়,কৃতান্ত অবিশ্রান্ত প্রাণী দিগকে আক্রমণ ও তাহাদিগের তরুণ শরীরে 

জরা উপস্থিত করিয়া গ্রাস করিতেছে৬। আর্ত ব্যক্তিও এই নৃশংসচুড়ামণি 
কালের করুণাপাত্র নহে । ইহার উদ্বীরতা এরূপ অসীম ঘে এত স্থসাবে 

' তাহার কাহারও প্রতি*্পক্ষপ।ত নাই । অর্থাৎ সে সকলকেই সমভাবে ভক্ষণ 
করে"। মুনিবর ! অজ্ঞ লোক যাহাকে ভোগন্তান বলিয়া জানে, সে সমস্তই 

দাকণ দুঃখের আধার এবং তৃণাদি ত্রন্গা পর্য্যন্ত লোকশ্রেণীও দ্ুঃখের আবাস 

ভূমি। তাহাদের এরশ্র্ধ্য বিরক্ত দশায় নিতীন্ত তুচ্ছপ। ভীবন ছ্িতান্ত" 

চঞ্চল, ঘৌবন অচিরস্থায়ী, বাল্যকাল অজ্ঞানাচ্ছন্ন,৯* লোক সকল বিষয়ানু- 

সন্ধানে কলস্কষিত অর্থাৎ মলিনচিত্ত, বন্ধুবান্ধব ভববন্ধনের রজ্জু, ভোগ সকল 

মুত্ঠিমান্ মহারোগ, এবং সুখ মুগতৃষ্চিকার অন্ুন্প৯১”। ইন্র্রিয্গণই পরম 

শত্র। সে সত্যে অসত্য দেখাইতেছে । আম্মার পরম বিপু মন, আম্মা তঙ- 

সহবাসে আপনিই আপনাকে ক্লেশ দিতেছেন১১ অহঙ্ক'র আত্মকলঙ্কের কারণ, 

বদ্ধি নিতান্ত মৃদু, অর্থাৎ আম্মনিষ্ঠায় অদৃঢ়, ক্রিয়া অর্থাৎ শারীরিক প্রবৃপ্তি 

£কশ প্রসবিনী, লীলা অর্থাৎ মানদী চেষ্টা স্ত্রীপ্রসঙ্গে পর্য।প,১২ বাসনা 

সিনযের 'প্রহিই পাবমানা, আ.গ্গ্ি গুলত, পরী সকল পোঁদের পতাকা ও 

৯২ 



১৯৪ বশিষ্ঠমহাবামায়ণ। ২৬ মর্গ 

অনুরাগ নীরস (রস-ত্রঙ্গানন্দ, ততপরিশূন্ত ) হইয়াছে১৩। আবিক কি 
: খিপিব, বস্তু অবস্ত বলিরা প্রাত্ীত হইতেছে অহঙ্কারপরায়ণ জীব' তাহা, 
£তই অন্তঃকরণ সমাহিত করিয়াছে, এবং ভাব সকল অভাবে পূর্ণ হইয়াছে১" 
মহর্ষে! কাহারও অন্তঠকরণ স্ম্থির নহে, সকলেই নিরন্তর দহামান, এবং 
সকলেরই রাগন্ূপ বোগ নিতান্ত গ্রবল। সুতরাং বৈরাগ্য নিতান্ত ছুর্লত১"। 

' লোকের দৃষ্টি অর্থাৎ জ্ঞান রজোগুণে কলুধিত। তমোগুণ অনবরত বদ্ধিত' 
হইতেছে ও সত্বগুণ দুবে পলায়ন করিয়াছে । কামেই তত্বজ্ঞান দুরপরাহত১৬। 
জীবন অস্থির অর্থাৎ ক্ষণধ্বংসী, মৃত্যু আগমনোন্ুখ, ধৈর্য্য নাই বলিলেও 
বলাযায়। অন্থুরাগ কেবল অপার বিধঘ স্ুথের অনুসরণে নিরন্তর ধাব- 
মান১৭। বুদ্ধি মুর্থতাদোঘে নিতীন্ত মলিনা, শরীর বিনাশের বঞাভূত, জরা এই 
শরারে অগ্রির ন্যায় জপিতেছে ও পাপ অনবরত তি প্লাইতেছে১*। যৌবন 
যত্ত করিলেও থাকে না, সংসঙ্গ দুরপরাহত, স্বর্গাদি গতি স্বপ্নতুল্য ও 
সত্যের উদয় কুরাপি দৃষ্টিগোচর হয় না১৯। অন্ততকবণ মোহজালে অত্যন্ত 
আচ্ছন্ন, সন্তোষ দূরে পলারন করিয়াছে, উদ্ধ্ল দয়া উদ্দিত হয় না, কেবল 
নীচতাবই ( নীটতা_ অস্থঘাপি ) প্রাদঙাব দেখা বায়” । ধীধতা অধ্ীবতাগ় 
পরিশত, লোক নকল মাত্র জন্মমুতরান্র্নরকপরিভ্রমণকারী, ছুর্জনসঙ্গই 
সর্ধার সুলভ ও সাধুসঙ্গ নিতান্ত দুর্লত১১। দৃণ্ঠমত্রেই জন্ম মৃত্যুর বশীভূত 
ও খিবয়বাসনা বন্ধনের হেতু । মৃত্যু এই প্রাণিনিকাঁয় (জীব সংঘ) হরণ 
করিনা নিত্য কোথায় লইয়া যাইতেছে ভাহ! বোধগম্য হয় না২২। খধে! 
ধাহাতে কালভম় নাই, মৃত্যু ভয় নিবারিত আছে, তাঁহা এ সংসারে দৃষ্টি 
গোচব হ্য না। ঘাহা সছৃপদেশ, তাহাও এ মংসাবে অপদেশতা প্রাপ্ত অর্থাৎ 

'স্থানঙ্গীপ্ত হইতেছে না। (পিকৃ সকপ কালে আনৃশ্ঠ হইবে, দেশ সকল 

নামান্তর প্রাপ্ত হইবে 'ও পর্দীত সকল বিণার্ণ হইবে)। এ অবস্থায় মাদৃশ 

ব্যক্তি কিরূপে এই ক্ষণভঙ্গুর স'্মাবে আস্থাবান্ হইতে পারে ?২ সন্মাত্র 

স্বভাব ঈশ্বর এই আকাশকে ও ভক্ষণ করিবেন, পৃথিবীর সহিত সমুদায় ভূবন 

প্রলর কবলে নিপতিত হইবে, াগর সকল শুষ্ক হইবে, তারকাস্তবক বিশীর্ণ 

হইবে, পিদ্ধগণও বিনষ্ট হইবেন, অগ্তরগণও বিদীণ হইবেন, ফ্ুব অঞচৰ 
হইবেন, অমবগণও দৃত্যুর বশীভূত হইবেন, কিছুই থাকিবে না। সমন্তই 
ফেণতুল্য । ধাবিণন ! মাদৃশ ব।ক্তি কি ন্ধূপে এই ফেণতুলা সংসারে আস্থাবান্ 

হইতে পারে ?১৭।১* দেনবাঙ্গ ইন্দ্র কালবদনে চর্ধিত হন, ঘমও নিসন্ত্িত হন। 



২৩ সগ বৈবাগ্য প্রকরণ । ৯১৩ 

বাঁযু অকাধু হন্ত, সোম ব্যোম হন, মার্তগুও খণ্ডিত হন, ভগবান্ অগ্নিও 

চিবকাঁলের নিমিত্ত নির্বাপিত হৃন। কাহারও স্থারিত্ব দেখিনা । এ হুর্দশাঁ 

বুরিতে পারিরা কোন্ জ্ঞানী এই সারশৃন্ত সংসারে আস্থা স্থাপন করিতে 
পাপ্পে ?২৭২৮ ব্রন্গাও থাঁকিবেন না, হরিও সংহার দশ] গ্রাপ্ত হইবেন, সর্বহর 

হরও অভাব প্রাপ্প হইবেন। ইহা মনে হইলে কি প্রকারে মাদৃশ বাক্তি 

সংসারে আশ্বাস পাইতে পারে ?২৯ যেহেতু কালের কাল, নিয়তিব বিলম়্ 

ও শূন্যের (ভূতাত্মক বাহ্াকাশের ) বিনাশ স্ুপ্থির) সেই হেতু এই মিথ্যা 
স'সারের প্রতি মাদৃশ ব্যক্তির আস্থা স্থাপন নিতান্ত অসস্তব” । ৪ 

ব্রহ্গন ! শ্রবণেন্জ্িয়ের অবিষর, বাঁগিক্দিয়েব অগ্রাপা, চক্ষুরাদি ইন্রিয়েব 
অগোচর ও অজ্ঞাতগুদ্তি, এমন এক তত্ব আপনিই আপনাতে আপনার 

দমদারিনী মায়াশক্তির দ্বারা বিশ্বভৃবন দেখ!ইতেছেন । যাহা তত্ব, ঘা স্বরূপ, 
তাহা গ্রচ্ছন্ন । তাঁহাভেই এই ভবনন্ধপ বিড়ম্বন। উপস্থিত হইয়ছে৩১। পরমা- 

আর মুন্তি শোজেন্দ্রিষের বিধনীভূত হে, বাক্যের ও চক্ষুর অধিগম্যও নহে। 

আমরা তীহাঁবে না জানিতে পারিবাই পদে পদে জান্ত ভ্ইতেছি। সেই 

অচিস্ক্যনপ পরমপুকণ মানানেগে আগ্মপতিবিশ্বে বিরাজমান থাকিয়া নিশব- 

বঙ্গাণ্ডেরু স্যষ্টি করিয়াছেন । তিনি সব্বান্তর্ধামী। ভ্রিলোক মধ্যে এমন কিছুই 

নাই-বাহা তাহার বাধ্য বা নিরম্য নহে । তিনিই অহঙ্কারাবিষ্ট ও অভিমান- 

ধারী হইয়! সর্ব বিরাঁজমানত২। যদ্রপ গ্রস্তরখণ্ড প্রঅবণবেগে অবশ হ্ছুইয়া 
পর্বপ্ত হইতে নিপতিত্ত হয়, তদ্রপ, রথ ও অশ্ব সহিত দিবাকর সেই তৃন্ 
( পবমাত্মা ) কর্তৃক প্রেরিত হইয়া শিলা, শৈল, বপ্র, প্রভৃতি প্রদেশ আলো- 

কিত করতঃ বিচরণ করিতেছেন*৩ । ঘেমন পন্ক আক্ষোট ফল (আথ্্রোট ) 

ত্বকবেষ্টিতঃ তেমনি, তাহাবই প্রভাবে এই স্থরাস্থরগণের আশ্রয় ভূগোল" 

শিষ্ট্যচক্রে (জ্যোতিশ্চক্রে ) বেঙিত*ঃ | * স্বর্গে দেবর, পরথিবীতে মনুষ্যগণ, 

পাতালে ভূগঙ্গমগণ, তাহারই সঙ্গল্পমাত্রে সমুৎ্পন্ন হইয়াছেন এবং তাহারই 
ইচ্ছাপ্রভানে বিনষ্ট হইবেন । ছুরাচার কন্দর্প তীহারই 'প্রভাবে লব্ধ- 

পবাক্রম হইয়। নিতান্ত বিশদ্ুশবপে লোক সকলকে আক্রমণ পৃর্বক স্বীয় 

প্রভাব প্রদশন করিতেছে» । দেমন মত্তমাতঙ্গগণ রস করতঃ সমস্তাৎ 
শ২শিশিাীশাাাঁ শাক শীা্রীীীাাশীশ্শিতি ০ শি এ শসা সা 

* উ-পৃথিবী। গোল-বর্তুল। পৃথিবী : কদম্ফুলেব মত গোল । খিদা [চক্র ₹থ গোলগ্িত 

চন্দ, সূধ্য, গ্রহ ও উপগ্রহ প্রহ্ৃতিব সংস্কান। খিষ্চক্রেব অন্য নাম জ্যোতি ক্র । চত্রতুল্য 

আনণ করে বলিয়। চক্র । জ্যোতিশ্চক্র পৃথিবী বেষ্টন কপিতেছে। 



০৯২ বাশিষ্-মহারামায়ণ ২৬ মর্ম 

স্বরভিত কবে, তেমনি, খতুরাজ বসন্তও তীহার মহিমায় .বিকসিত কুস্থমেব 

গন্ধে চতুর্দিক আমোদিত করিয়া লোকের অন্তঠকরণ বিচলিত করিযু 
থাকেনত* | কামিনীরা যে অনুরাগ ভবে চঞ্চলনয়নে কটাক্ষ নিক্ষেপ কার, 
যে কটাক্ষে দৃঢ় হৃদয় ভেদ ও অভিবিবেকীব চিত্ত ধৈ্ধ্যচ্যুত হয়, সে কটাক্ষেও 
তাহার (পরমাম্সার ) প্রভাব অনুস্তাত আছে৩৮। 

মহর্ষে! ঘাহাবা পবোপকারকারিতী ও পরসন্তাপতাপিতা স্সিগ্ধা বুদ্ধিব 
সাহায্যে ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছে, আমি বিবেচনা করি, তাহারাই স্ুখীৎ৯। 
এই সংস।ররূপ সাগরে কালবপ বাড়বানল নিবস্তর প্রজ্জলিত। ইহার 
কল্লোলপরম্পরা প্রতিনিয়ত সমুখিত ও বিলীন হইতেছে” । মৃগ যেমন 
অরণ্যমধ্যে লতাজালে বদ্ধ হইয়া অবসন্ন হয়, সেইরূপ, মানবগণও মোহবশতঃ 

জীবনৰপ অরণ্যে ছুরাশাপাশে বদ্ধ হইন| ক্লেশরাশি ভোগ করতঃ অবসন্ন 
হইতেছে+১। হে ব্রক্ষন্! লোৌক সকল পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ পূর্বক কুক. 
ক্র অনুষ্ঠানে রত থাকিয়! স্ব স্ব আয়ু বৃথা নষ্ট করিতেছে । তাহাবা থে 
ফলকামনায় এরূপ জুগুপ্সিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়, সে সকল আকাঁশজাত 
বৃক্ষের লতার ফলের সদৃশ | সে সকলযে কিবূপ সত্য তাহা বিখ্যাত 

বিচাঁরবিৎ পণ্ডিতগণও বিশেষরূপে অবগত নহেন*২। খরষিগ্রবর ! লোক 

সকল আজ্ উত্সব, আজ্ এই "সখ, আজ্ এই ভোগ, এই আমার বন্ধ, 

ইত্যাদি মিথ্যা ভাবে ভাবিত হইয়া এবং স্থখমধী কল্পনায় মোহিত হইয়া 
দিবারাত্র বিগলিত হইতেছেঃগ। এ 

যডবিংশ সর্গ সমপ্ত। 



সপগ্তবিশতিতম সর্গ। 
শশা 

রামচন্দ্র বলিলেন, হে তাত! আরও বলি, শ্রবণ ককন। জগতের স্বরূপ 

আপাত-রমণীয় সত্য; পরস্ত ইহ অতীব অরমণীয়। অত্রস্থ সমুদায় বস্তই' 

পরিণামবিরস. ইহাতে অবস্থান করিলে এমন কোন পদার্থ পাওয়। যায় ন। 

যাহা পাইলে চিত্ত বিশ্রান্তিপদে প্রতিষ্ঠিত হয়১। ভাবিয়া দেখুন, বাল্যকাল 
কেবল নানাপ্রকার কল্পিত ক্রীড়াকৌতুকে অতিবাহিত হয় এবং অস্তঃকরণ 

তখন নিতান্ত চঞ্চল থাকে । পরে যৌবন, তাহাও দোষছুষ্ট। যৌবনকালে 

মনৌরূপ হরিণ কেবল নারীরূপ গিরিগুহার অন্বেষণে কালহরণ করে; 

স্থুতরাঁং সে কালেও শান্তির অভাব। অনন্তর বাদ্ধক্য আগত হইলে শরীর 

জীর্ণ হয়, সুতরাং তখন ক্লেশ ব্যতীত অন্ত কিছু থাকে না বলিলেও অততযুক্তি 

হয না । হে খধিপ্রবর ! লোক সকল কথিত একার অবস্থায় নিপতিত থাকিয়। 

কেবল দগ্ধই হইতেছে, শাস্তিলাভে সমর্থ হইতেছে না২। জরারূপ তুষার, 

সম্পাতে শক্মররূপ সরে।জিনী বিগলিত হইলে, প্রাণরূপ মধুকর তৎক্ষণাৎ 

তাহা পরিত্যাগ পূর্বক স্থানান্তরিত হয়, তখন এই সংসাররূপ সরোবর শুক্ষ 

হইয়া ঘায়ত। লতা৷ থেমন যেমন পুষ্পভরে অবনত ও পরিপাক প্রা্থ হইতে 

'থামক তেমনি তেমনি দর্শকের মনঃগ্রীতি হইতে থাকে । এই যেমন দৃষ্টাস্ত, 

তেমনি, এই দেহবলীও জরার আবিভাবে যেমন যেমন পাক প্রাপ্ত হইতে 

থাকে, তেমনি তেমনি কৃতান্ত তত্প্রতি পৰিতুষ্ট হইতে থাকে | (জরাজীর্ণ দেহ 

দেখিলে রুতান্তের আনন্দ হয়) | দেখা ঘাঁয়, তৃষ্ণা ইহলোকে কেবল বৃথা 

তরঙ্গিণীর স্ঠায় প্রবলপ্রবাহে অখিল ও অনন্ত পদার্থ কবলিত ও সস্তোষ-তরুর্ 

মূল উত্থাতিত করিয়া নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে । আর এই চর্্মনিবন্ধ! 

দেহতরণী ভবসাগরোপরি প্রতিমূহ্র্েই লোলিত, ত্রমিগ্রস্ত ও আলোড়িত 

হইতেছে । ইন্দরিয়রূপ মকর আক্রম করিলে ইহা আর ক্ষণকালও থাঁকিবেক 

না, নীচে নিমগ্ন হইবে । খষে ! কাস প্রকাণ্ড মহীরুহের সদৃশ | তাহা তৃষ্ণা- 

লতায় সমাচ্ছন্ন। তাহার শাখা ও প্রশাখা অসংখ্য । মনোরূপ শাখামুগ ফল- 

কামনায় তাহাতে নিরন্তর পর্যটন করিতেছে অথচ অভিলধিত সাধনে 

সমর্থ হইতেছে না" । আমি স্পষ্টই দেখিতেছি, নম্প্রতি বিপদে বিষ, 



৪৪ বাশিষ্ট-মহারামায়ণ। ২৭র্শ 

মোহে অঠিভূত, স্বার্থল।ভে গর্বিত ও সুন্দরীগণের কটাক্ষ বিচবিত হন 
শা, এপ নর নিতান্ত ছুর্লভ৮। ধাহার! মাতক্গ তরঙ্গসঙ্ুল দুত্তর সংগ্রাম- -মাগব 
অনায়াসে অতিক্রম করেন তাহারা আমার নিকট শুর বলিয়া পরিগণিত 
হেন কিন্ত ধাহারা ইন্দ্রিয়দপ জলনিধির মনোবৃত্তিূপ তরঙ্গ উত্তীর্ণ ই. 

যাছেন আমার মতে তাহারাই যথার্থ বা উৎকুষ্ট শূর৯। লোক ক্রিয়ানুষ্টান 
করিতেছে সত্য; পরন্ত যাহা পরিণামে সখ ফল প্রসব করে, যাহাতে মংসার- 
ক্লেশের অবগান হয়, যাহা আশ্রয় করিলে বিশ্রামস্থথ অর্থাৎ পরমা শান্তি 
লাভ করু! যায়, যাহার অঞ্রষ্ঠানে চিত্তবৃত্তি দুরাশাপিশাচী কর্তৃক অভিহত 
হয় না, এরপ ক্রিয়া কাহার কর্তুক অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যার না১০। ধাহার 
ধৈর্য্য নিতান্ত ছুশ্ছেদ্য, কীন্তি ত্রিভূবনসঞ্চারিণী, বিক্রম সর্বদিগ্ব্যাপী, সম্পত্তি 
অর্থিগণের গৃহপরিপুরণে নিয়োজিত ও লক্দ্মী বিনয়াদিগুণগ্নরম্পরায় শোভমানা 
এরূপ মহাপুরুষ ছূর্লভ৯১। খষে। সংসারের সর্বত্রই বিপদজাল বিস্তৃত আছে। 
পর্বতের অভেদ্য গ্রস্তরম় ভিত্তিৰ অভ্যন্তরে বজের স্তাঁর দুর্ভেদ্য গৃহ নির্মাণ 
করির। তন্মধ্যে লুক্কাধ়িত থাকিলেও বিপদ তন্মধ্যে মহাবেগে গ্রবেশ করিয়া 
থাকে । আবার ইহাও দেখ! যান, বিপদের ন্যায় সম্পদও অণিমাদি 
সিদ্ধির সহিত ভাগ্যবস্ত পুরুষকে আশ্রয় করিস্বা থাকে১২। হে তাঁত]ত্রাস্তি 
বশতঃ পুত্র ও কলত্র গ্রস্থতি ঘে সকল বস্ত সুখসাধন বলিয়। পৰিগৃহীত হয়, 
চরম সময়ে তন্বারা কিছুমাত্র উপকার হয় না; প্রত্যুত বিবমৃচ্ছনার টায় 
যারু পর নাই ছুঃখপ্রদ হইন্স! থাকে১৩। বয়সের ও শরীরের অবসান সখয়ে 
বিষাদময়ী'বিষমাবস্থা আগমন করে। অনন্তর সেই জরাকবলিত মনুষ্য তখন 
আপনার ধর্মমসম্পর্কশূন্য অতীত কর্ধ্পরম্পর৷ স্মরণ করতঃ ছুর্বিষহ অস্ত্দাহে 
দগ্ধ হইতে থাকে১* । মন্তব্য আগে ধনার্জনের ও ভোগতৃষ্ণার প্রাবন্গ্যে মোক্ষ, 
পথ পরিহার পূর্বক কেবষ্া কাম ও দর্থ চিন্তায় নিবিষ্ট হয়, হইয়া তদন্বারী 
কার্ধ্য করণ দ্বারা সময় অতিবাহিত করে? কিন্ত যখন চরম সময় অ।ইসে তখন 
তদীর অন্তঃকরণ বাতকম্পিত মযুরপুচ্ছের সায় নিতান্ত চঞ্চল হইতে থাকে, 
তখন সে কোনও প্রকারে শান্তি লাভে সমর্থ হয় না১৫। পরমার্থটিত্তা বজ্জন 
পূর্বক স্বর্গাদি ফল কামনায় কার্ধ্যান্ষ্ঠান করিলে পদে পদে বিড়দ্িত হইতে 
হয়। ভাবিয়া দেখুন, স্বর্গ স্খই বলুন, আর পার্থিব স্থখই বলুন, সমস্তই স্বৃত 
কর্মের ফল ব্যতীত অন্য কিছু নহে। কিন্ত ক্রিয়াফল মাত্রেই জললহ্রীর 
ম্যায় ভঙ্গুর। হৃতরাং তাহা পাওয়া না পাওয়া সমান ).অথব| তাহা দৈবাৎ, 
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প্রাপ্য ঠ লেচক সকল ভিন্নরুচি ও তাহার! দৈবাত প্রাপ্য বুথা সেই সেই কর্ম 

ফর্পে বিড়ন্বিত হইতেছে১৬। * মানুষ আজ এই করিব, কাঁল অমুক করিব, 

অনবরত সেই সেই চিন্তায় রত আছে। কিন্তু এ সমস্তই শেষে বৈরস্ত প্রচগ্ত 

হপ্ন। কথিত প্রকার পরিণামবিরস চিন্তায় নিবিষ্ট ও দিবানিশি পুক্রকলত্র 
প্রভৃতি পরিজনবর্গের সন্তোধসম্পাদনে রত থাকিয়া কালধাপন করিতে করিতে 

জরার কবলে নিপতিত হইয়া বিবেকবিহীন হইয়া পড়ে১৭। যেমন বৃক্ষের পত্র 

পুন পুনঃ সমুতৎপন্ন ও পুনঃ পুনঃ জীর্ণ, শীর্ণ ও বিলয় প্রাপ্ত হয়, তেমনি, এই 

সকল পিবেকবিধুর লোক কতিপয় দিনের মধ্যে বার বার জন্মগ্রহুণ করে ও 

বার বার মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়১৮। ব্রহ্মন্! আমি জিজ্ঞাস করি, মৃঢ় ব্যক্তি 

ব্যতীত কোন্ জ্ঞানী, বিবেকী লোকের অনুসরণ ও সত্কর্্ পরিত্যাগ করিয়া 
বুথ! ইতন্ততঃ পর্যটনে সমস্ত দিবা অতিবাহিত করিয়া! সন্ধ্যাসময়ে গৃহে প্রবিষ্ট 

হয় ? হইয়া স্ুথমরী সুপ্তি লাভ করিতে পারে ?১৯ মনে করুন, যেন সমুদায় 

শরু বিদ্রাবিত হইয়াছে, লক্ষ্মীও অভিমুখী হইয়াছেন, স্থথভোগও আরন্ধ হই- 

গাছে; কিন্তু হইলে কি হইবে, মন্তুধ্য যেমন কষ্ট কল্পনার পর স্ুখভোগে 
প্রবৃত্ত হয়, অমনি মৃত্যু অলক্ষিতরূপে আগমন করিয়া তাহাকে কবলিত 

করে৯?ু। জানিনা, কিজন্য ণে লৌক সকল কি এক অদ্ভুত অনির্দেশ্ত কারণে 
পরিবদ্দিত, নিতান্ত অসার, তুচ্ছ ও ক্ষণধবংসী সাংসারিক ভাবে নিরন্তর 

বিমোহিত ও ঘূর্ণমান হইতেছে তাহা বোধগম্য করা নিতান্ত কঠিন । এ 

সকল লোক মৃত্যুকে*“দেখিতে পায় না এবং আপনার আগমন ও গমন ছ্বুএর 

কিছুই জ্ঞাত নহে২১। যদ্রপ যজমান বজ্ঞকাধ্যসাপনার্থ যুপনিবদ্ধ মেষ দিগকে 
সহহার করে, সেইরূপ, লোক সকল বিষয়ভোগে ও দেহপোষণাদিব দ্বার 

যাহার পুষ্টি সাধন করে এবং যাহার নিমিত্ত কুৎসিত কন্মপাশে বদ্ধ হর়্, 

সেই প্রিক্তম প্রাণও তাহাদিগকে কাঁলমুখে নিপান্তিত করিরা শরীরাবসাঁনে 

অন্তর্থিত হয়২২। + মহর্ষে! তরঙ্গমালার ন্যাঁয় ভঙ্কুর এই লোক প্রবাহ যে কোথা 

* কর্মফল সর্গ।দি ক্ষণিক। সেই হেতু তাহ! পাঁওয়। না পাওয়। তুল্য। তাহ! বিড়ম্বনা 

বাহীত অন্ত কিছু নহে। অনাযূ পুর লাভ ও মতশ্েব বড়িশবিদ্ধ আমিষ লা যন্্রপ, কামা 

ফল ল।ভও তদ্রপা অথবা ভিন্নকুচি অর্থাৎ বিবিধ বিষয় লাত তদ্ধপ। ইহা। শান, সুষ্ষি, 

শনুভব, ভ্রিবিধ প্রমাণে প্রমিত হয়। 

অন্য প্রকাঁব অর্থও হয় | বখ]|-_যাহারা কেবল মাত্র বিষয়মেল। ও দেহপোলগে 

*ততপব হইয়া বৃথা পীবর অবস্থায় অবস্থান কবে, এক দিনের তন্তও নিশেকনৈরাগার্দি 
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হইতে নিরন্তর আগমন করিতেছে ও কোন স্কুলেই বা নিরন্তর গন করিতেছে 
তাঁহা কেহই বিদ্িত নহে২৩। যদ্রপ চঞ্চলযট্পদসেবিত লোহিতপর্ণা'বিষ. 
লতা অগ্রে মনোহারিণী, পরে প্রাণনাঁশিনী হয়, সেইরূপ, তরলায়তলোচনা! 
বিষ্বোঠী রমণীরাও অগ্রে সৌনর্ধ্যচাতুর্্যে মনোৌহরণ ও তৎপরে প্রাণ বিনাশ 
করিয়া থাঁকে২৭ | যেমন যাত্রায় বা মহোতসবে লোক সকল নান! স্থান হইতে 

আগমন পূর্বক পূর্বনির্দিষ্ট সঙ্কেত ও অভিগ্রায় অনুসারে একত্র সমবেত হয়, | 
তেমনি, জীবগণও পরম্পর পুত্র, মিত্র ও কলত্রাদি সহ একত্র মিশ্রিত হইয়। 
থাকে । «এ ভাব বাঁ এ সংযোগ মায়া ব্যতীত অন্ত কিছু নহে২ঘ। প্রদীপ 
যেমন রাত্রিকালে রাশি রাশি তৈল ও ভূরি ভূরি বঞ্ঠি গ্রাস করিয়া অবশেষে 
নির্বাণ প্রাপ্ত হয়, তখন আর তাহার অস্তিত্বপ্রতীতি হয না, এই দশা(অবস্থা)- 

শতসমন্িত ও স্নেহগরিপূর্ণ ক্ষণস্তারী সংসারও সেইরূপ । "অর্থাৎ ইহার প্রকৃত 
তন্ব প্রতীত হয় না২৬। এই সংসার কুলালচক্রের সদৃশ । কুলালচক্র যদ্দপ 

অস্থির, ইহাও তদ্দপ অস্থির। সংসার ও কুলালচক্র বর্যাকালসমুভ্ভূত জল 

বিশ্বের হ্যায় ভঙ্গুরম্বভাঁব ও ভ্রমিশীল। পরন্ত উক্ত উভয়ই বিদ্যুতের ন্যায় 
অস্থায়ী হইলেও অসাবধানবৃদ্ধি পুকষের স্থায়িত্ব ভ্রম উৎপাদন করিয়া থাকে। 
( কুলীলচক্র যখন অত্যন্ত বেগে ঘুবে, তখন বোধ হয়, তাহা*ঘুরিতেছে না, 
স্থির হইয়াই আছে )২৭। দেমন শিশির কাল আগত:হইলে স্থশোভন সরৌ- 

রুহের" সমুজ্জল শোভা ও সৌগন্ধ্য বিনষ্ট হয়, তেমনি, জর।র আঁবি9ভাবেও 
মন্ুষোর সৌকুমার্যা ও সৌন্দর্য্য প্রভৃতি দূরে পলায়ন করে২৮। আগনি 
দেখুন, ইহ সংসারে পাদপগণ দৈব (ভূমি, জঙলগ ও অনল প্রভৃতি ) হইতেই 
জন্ম, বুদ্ধি, পত্র, পুষ্প, ফল ও ছার! প্রভৃতি লভ করে, করিয়া পুনঃ গন; 
(লোকের উপকার সাধন করে ; কিন্তু ছর/চার লোক কঠোর কুঠারেক আঘাতে 

অনায়াসেই তাহাদিগকে ছেদন করিসা থাকে । এরপ দুর্বৃত্ত সংসারে আশ্বাস 

লাভের সম্ভাবনা কি? (মৃত্যু উপকারী অপকারী গণন| করেন না, সকলকেই 

তাভ্যান করে না, তাহাবা নবমেষ। এই নকল নরমেয নিতাত্ত কুৎসিত কন্মযূপে বাধা 

থাকে এবং প্রণঝপ যজমান--যে জমান তাহাদিগকে গীবর কবিয়াছিল সেই যজমান-- 

প্রথমতঃ তাহ।দেব মুখ দোৌষ-কজ্ৰলে কৃষ্ণবর্ণ কবিয়া সংস্কার সাধন করে, অনস্তর রোগরূপ 

পুবেহিত আলিয়া তাহাদিগের সংজপন ও বিশসন কাঁধা (বধ ও খণ্ড খও কবা) সমাধা 

ববিষ। থাকে । তখন তাভাবা অভাবশ্রন্ত হয এবং মে সুখের আশায় ছিল, বা সেহ সকল 

কাবা করিয়।ছিল, লে হথে বধিত হয । 
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নন করিস থাকেন )২৯। স্বজনসংসর্গ বিষবৃক্ষের অনুরূপ | বিষবৃক্ষ দেখিতে 

পুদ্দর, স্বজনসংসর্গও আপাত রমণীয়। বিষবৃক্ষ সংসর্গী নরের দাহ ও কাশ্স- 
ল্যাদি (মুচ্ছা প্রভৃতি ) জন্মায়, স্বজনসংসর্গও সংসর্গীর দাহমোহাদি উৎপণদন 
করে। বিষবৃক্ষ অন্তর্বিঘাতের অর্থাৎ জীবন বিনাশের কারণ, স্বজনগণও অস্ত- 

স্তত্ব (আত্মজ্ঞান) বিঘাতের হেতু । মহ্র্ষে! এতাদৃশ দোষাম্পদ স্বজনসংসর্গে 
অবস্থান করিলে যে পদে পদে মোহাভিভব সঙ্ঘটিত হইবে সে বিষয়ে সংশয় 

নাই**। সংসারে এরূপ দৃষ্টি কি আছে-_যাহাতে দোষসম্পর্ক নাই ? এরূপ 

বিষয় কি আছে-যাহীতে ছুঃখদাহ উপস্থিত হয় না? এমন গলা (উৎপন্ন 

ধস্ত)কি আছে--যাহাঁর বিনাশ নাই? এমন ক্রিয়াই বা কি আছে-_যাহা 

মায়াসম্পৃক্ত নহে ?০১ হে মহর্ষে ! যে ব্যক্তি কল্লান্তজীবী সে বহুকল্পজীবীর 

নিকট অল্লাযুঃ। আবার বহুকল্পজীবী তদপেক্ষ! বহুকল্পজীবী বঙ্গার নিকট 

অন্পজীবী। অতএব, অবয়বশালী কাঁলসমুহের অল্পত্ব বহুত্ব অসত্য বৈ সত্য 

নহে। অর্থাৎ কালের অন্নত্ব ও বহুত্ব ওপাধিক ও কাল্ননিক; সুতরাং 

মিথ্যা । যেমন পর্ধত সকল সর্বত্রই পাধাঁণময়, পাদপ সকল দারুময়, 

পৃথিবী মৃত্তিকাময়, তেমনি, মানবগণ সব্ধত্রই মাংসাদিময় । স্থৃতরাং সে 

সকল,জড়কিকার ব্যতীত অন্ত কিছু নহে। পুরুষপরম্পরাপ্রচলিত ব্যবহার 

অনুসারে বস্ত সকলের ভিন্ন ভিন্ন নাম ও আকৃতি প্রভৃতি কল্পিত হইয়াছে 
মাত্র; বস্ত কল্পে সমস্তই অপত্য৩৩। পর্বত বলুন, আর পাপ বলুন, সমস্তই 
মন্থাভুভের বিকার ।* ছুঃখের বিষয় এই যে, অবিবেকী নর মোহ কশতঃ 
ভূতবিকারে সত্য জগৎ দর্শন করিতেছে । খাঁহারা বিবেকী অর্থাৎ জ্ঞানবান্ 
তাহারা এই ব্রহ্মাগ্ুকে পঞ্চভূতের সমবায় ব্যতীত কোন বাস্তব পদার্থ মনে 
করেন নাতঃ। * হে সাধো ! মানুষ যথন স্বপ্নে অলীক বিষয় সম্ভোগ করিয়াও 

বিস্মিত হয়, তখন, এই মিথ্যাবিজুস্তিত জগতে সাধূদিগের বিস্ময়াবেশ আশ্চ- 
ধ্যের বিষয় নহে । পুর্ব্ব বয়স হইতে এ পর্যন্ত যে আকাশলতার ফলতুল্য 

০০৮০০ ০ পা ্পীশ শী ীপপািশ্পীীেশিশীশিশশী শশী পপ পপপপ্পী পাপা পিল আপেল পিশপাপা পিপিপি পপি 

* মূল শ্লোকটাতে অনুবিৎ* প্রভৃতি কএকটা শব্দের দ্বার) পঞ্চভূতীত্মক তা বুঝান আছে । 

আমর! তাহার ভাবার্থের অনুবাদ দিলাম । যদি কেহ শব্দার্থ বুঝিতে চাঁহেন, তাহা হইলে 

টাক! দেখিবেন। শ্বথা_-পরম্পরং অনুবিধ্যত ইতি অন্ুবিৎ। অর্থও পঞ্চভূতই পরম্পর মিলিত 

হইয়| পর্ধধ তাদ্ি আকারে প্রতিভাত হইতেছে । পয়ঃ অর্থাৎ জলভূত। তদন্বদ্ধভূত অগ্নি 
অর্থাৎ তেজোভূত। অস্তময় অর্থাৎ বাযুভূত। নভঃ অর্থাৎ আকাশ। স্থা অর্থাৎ পৃথিবী 

পদার্থলক্্মী চেতন! অর্থাৎ বুদ্ধি_-মবিবেকীর বুদ্ধি। 

১৩ 
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মিথ্যা ভোগের প্রতি লোকের অত্যাসক্তি জন্িয়াছে, আমার বিশ্রীস-তাহা- 

তেই আত্মতব্বের কথা উদ্দিত হইতেছে না৬। যেমন ছাগাদি পণ্ড ফলভপ্ষণ- 

বালনায় অশঙ্কিত হৃদয়ে ধাবমান হইয়! উত্তু্গ গিরিশৃ্ধ হইতে ধরাতলে : 

নিপতিত হয়, তেমনি, জড়বুদ্ধি লোকেরাও অবিচারিতচিত্তে উচ্চ পদের 

অভিলাঁধী হইয়া যাঁর পর নাই অভিভব প্রাপ্ত হইয়া থাকে৩৭। ছুর্গম- 

গহ্বরস্থ বৃক্ষাদি ও অদ্যতনীন লোক প্রায় তুল্যান্তুল্য। দুর্গম গিরি-' 
গহ্বরস্থ বৃক্ষের অথবা লতার ফল, পুষ্প, পত্র, ছায়া, কিছুই লোকের 

উপকারে ,আইসে না। সুতরাং তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ উভয়ই ব্যর্থ। 

সেইরূপ সংসারী লোকও বুথা শরীর পীবর করে, এবং তদর্থে বিদ্যা, বিনয়, 

ধন, সম্পদ, সমস্তই বিনাশ করিয়া থাকেত” । যেরূপ কৃষ্ণসার মুগ গহন 

কাননে, ইতস্ততঃ মঞ্চরণ করে, সেইরূপ, মানবগণও কখন দয়াদাক্ষিণ্যাদি- 

ভূষিত সজ্জনদমাজে এবং কথন বা ক্রোধলোভাদিপরিপূর্ণ ও গাপাসক্ত 

ছুরাচারগণের সন্মিধানে বিহরণ করিয়া থাকেও৯। মহর্ষে! ছুরাচার বিধাতা 

এই সংসারে প্রতিদিন যে সকল নূতন নূতন আপাঁতমনোহর ও পরিণাম- 

ছুঃখ ভয়ঙ্কর কাঁও সংঘটিত করেন, তদ্র্শনে কোন্ বিবেকসম্পন্ন পুরুষের 

অস্তকরণ বিন্ময়াবিষ্ট না হয়?** হার! ব্যক্তিমাত্রেই কামনা, চাতুরয্য ও 

প্রতারণা প্রভৃতি কুগ্রবৃত্তির বশীভূত, ক্রিয়ামাত্রেই নিশ্বল ও ক্লেশদায়িনী, 

সাধুসহবাস স্বপ্রেও সুলভ নহে) না জানি, এই ভম্মাবহ সংসারে আমার 

জীবিতসময় কিরূপে অতিবাহিত হইবে !*৯ 

সপ্তবিংশতিতম সর্গ সমাপ্ত । 



অষ্টাবিৎশ সর্গ। 

রামচন্ত্র বলিলেন, ব্রহ্গন্! এই স্থাবর জঙগমাত্মক দৃহা জগৎ স্বপ্র- 
সন্দর্শনের ন্যায় (ক্ষণিক বা ত্রম প্রতীতির ন্যায়) অলিক বা অস্থির১ | 
আজ্ যেখানে শুঞ্ষপাগরসংকাশ গভীর খাত দেখা যায়, কাল হয় ত সেই 
স্থানে মেঘমালা মণ্তিত পর্বতশ্রেণী দৃষ্ট হইবে । আজ যেখগ্ননে অব্ভ্র- 
ভেদী উচ্চবৃক্ষের নিবিড় বন, কাল হয় ত সেই স্থানে সমতল পৃথিবী 
অথবা গভীর কুপ বিদ্যমান দেখিতে পাইবেন*। আজ্ যে শরীর 
কৌশেয় বস্ত্রে, মশল্যে ও বিলেপনে ভূষিত ) কাল হয় ত দেখিবেন, সেই 

দেহ বিবস্ত্র অবস্থায় দূরবর্তী গর্ভে নিপতিত থাকিয়া পচিতেছেঃ। এই 
দেখি, যে নগর ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহাঁরসম্পন্ন মাঁনবগণে পরিপূর্ণ; কতিপয় 

দিবস পরেই দেখি, দেই নগর জনশন্ত অরণ্যে পরিণত হইয়াছে । 
আজু এই যে তেজস্বী পুকষ নৃপতিপদ অলঙ্কৃত করিতেছেন, ইনিই 
কিছুদিন পরে ভন্মস্বপে পরিণত হইবেনত। বিস্তীর্ণতায় ও নীলিমায় 
আকাশের সহিত তুলিত হইতে পারে এনূপ ভীষণ অরণ্যানীও পতাকা- 
পরিশোভিত নগরী হইতে পারে" । আছ্ যে এ লতাচ্ছন্ন ভী'ষণদর্শন 
অরণ্য দৃষ্ট হইতেছে, এ অরণ্য এক দ্িবসেই নিজ্জীব ও নিষ্পাপ মব্ুতৃমি 
হইতে পাঁরেপ। অধিক কি বলিব, জল স্থল হইতেছে, স্থল জল হই- 
তেছে ও সমুদ্রও মরু হইতেছে । অবিক কি বলিব, জল, কাষ্ঠ ও তৃণা- 
দির আেহিত জমুদাঁয় জগৎ বার বার বিপরীত ভাব ধারণ করে ও কন্সি- 

তেছে*। খষে! কি বাল্য, কি যৌবন, কি “শরীর, কি দ্রব্য, সমুদয় 
বস্তু অনিত্য ও তরঙ্গের ন্যায় পরিবর্তনশীল১৭। এ জগতের জীবন 

ঘাঁতায়নসন্নিহিত দীপশিখার ন্ায় চঞ্চল এবং লোকত্রয়বিরাজিত পদা্তী 

( বস্তর শোভা ) ক্ষণপ্রভার (বিদ্যুতের ) প্রভার গ্ভায় ক্ষণিক অর্থাৎ অচির- 

স্থায়ী১১। ফ্লেমন কুশুলপুর্ণ (কুশূল-ধান্যাধার, ধানের গোঁল! ) ধান্তরাশি 

পুনঃ পুন$ ব্যয় নিবন্ধন ক্ষর প্রাপ্ত হর, এবং তাহা ক্ষেত্রে বপন' 

করিলে বিপরীত অবস্থা (অস্কুর) ধারণ করে) তেমনি, এই বহুভৃত-' 

পরম্পরাও (প্রাণী অপ্রাণীও) ক্রযানুযায়ী ক্ষয় ও বিপরিত পন্িণাম: 
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প্রাপ্ত হইতেছে১২। বলিতে কি, এই আড়ম্বরাতিশয়শালিনী সংশার- 
রচর্ন! কৌশলাতিশয়শালিনী নর্তকীর ন্যায় অবস্থান করিতেছে | ইহা 
নর্তনাবিষ্টা নর্তকীর ভ্তায় অতি কৌশলে অঙ্গবেশাদি পরিবর্তন দ্বারা 

পদে পদে ভ্রম জন্মাইভেছে। মনোরূপ পবন যে জীবন্ধপ ধুলি উদ্ধৃত 
করিতেছে, তাহাই সংসাররচনা নর্ভকীর বন্ত্র এবং প্রাণিগণ থে একবার 
ত্বর্গে অন্যবার নরকে ও আরবার মধ্য লৌকে উত্পতি ও আপতিত 

হইতেছে, তাহাই তাহার অভিনয়১৩।১৪। লোকপ্রসিদ্ধ ক্ষণভ্ুর ব্যব- 
হারপরম্পরা, তাহার মনোহর চঞ্চল কটাক্ষ। এ নর্তকী অদ্ভুত গন্ধর্ব- 

নগরতুঞ্যভ্রমবিধায়িনী । যদ্রপ খন্দ্রজালিক-বনিতা। তন্ত্র মন্ত্রবিশেষ বিস্তার 
করিয়া লোকের নেত্ররশ্মি গ্রচ্ছাদন ও অবস্ততে বস্ত জ্ঞান সমৃৎপাদন 
করে, এই সংসাররচনানর্ভকী সেইরূপ ভ্রান্তি অর্থাৎ বস্ততে অবস্ত ও 
অবস্থতে বন্ত দর্শন করাইতেছে। ইহার দৃষ্টি বিদ্যুৎ অপেক্ষাও চঞ্চল। 
সুতরাং তাহা নৃত্যাসক্তা সংসাররচনা নর্তকীর অনুরূপা১৫।১৬। খাষে! 

আপনি ভাবিয়া দেখুন,--সেই দিবস, সেই সম্পদ, সেই ক্রিয়া, সেই 
মহাপুরুষগণ, সকলেই নয়নপথবহিভূতি ও ম্মর্তব্শেষ হইয়াছেন এবং আম- 
রাও ক্সণকাল পরে তীাহাদেরই অন্থরূপ রূপ হইব১৭। সংসার প্রতিদিন 
ক্ষয়গ্রা্ড হইতেছে ও প্রতিদিনই উৎপন্ন হইতেছে । কত কাল অতীত 

হইয়াছে “তাহার ইয়ত্ত। নাই অথচ আজ্ পর্যন্ত পোড়া সংসারের অন্ত 

অর্থাৎ শেষ হইল না১প। মনুষ্য পণ্ড ও পণ্ড মন্ষ্য হইয়া জন্মিতেছে। 

দেব অদেব ও অদেব দেব রূপে উৎপন্ন হইতেছে। প্রভো! সংসারে 

দ্বির.বন্ত কি!১৯ কাঁলরূপী সহজকিরণ ( হর্ধ্য ) পুনঃ পুনঃ ভূতরূপ কিরণ 

জান স্থষ্টি করতঃ পুনঃ পুনঃ দিবা ও রাত্রি অতিদাহিত করিয়া 'জীব- 
গণের সংহাব বিধান কধিতেছেন২। অন্তের কথা কি বলিব, আঙ্ধা, 

বিষ ও শিব প্রস্থতি বিশ্ব্টগণও স্ব স্ব স বপ্তর সহ্তি বাঁড়বানলকব- 
লিত সলিলরাশির ন্া্ নিয়তই বিনষ্ট হইয়া থাকেন২১। কি আকাশ, 

কি পৃথিবী, কি স্বর্ণ, কি বায়, কি পর্বাত,কি নদী, কি দিকৃ, সমুদীয় 

বস্তই সংহাররূপ বাড়ধানলের পরিশুফ ইন্ধন ( কাষ্ঠ)২২। মৃত্যুভীত নবের 
নিকট তৃত্য, মিত্র, বাস্কর, বিত্ত, সমস্তই নীরস২৩। ভগবন্! যৃতক্ষণ না 

মৃত্যুরূপ কুরাক্ষস স্বৃতিপথাগত হয় ততক্ষণ এই জগতের ভাব (বিষয়) 

সফল রুচিকর অর্থাৎ গ্রীতিএদ হইতে থাকে২* | লোক সকল ক্গণমধ্য 
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ধনশ|লী হয়, আবার ক্ষণমধ্যে দরিদ্র হয়। সেইরূপ, ক্ষণমধ্যে নীরোগ 

হয়, আবার ক্ষণমধ্যে রোগাক্রীস্ত হইয়া থাকে২৫। হে ব্রহ্মন্! এই দগ্ধ 

সতসার সর্বথা ভ্রমময় ও প্রতিক্ষণেই নানাপ্রকাঁর বিপর্যযাস সংঘটিত 
করিতেছে । অথচ ইহাতে বুক্ধিমান্ ব্যক্তিও বিমোহিত হইতেছেন২৬। 
মার এক আশ্চর্য নিদর্শন দেখুন। এই আকাশ কখন নিবিড়নীলমেখ- 
মালায় আচ্ছন্ন হইতেছে, কখন বা স্ুবর্দ্রবসন্নিভ সমুজ্জল আলোকে 

উদ্তাদিত হইতেছে, কখন নীরদপটলরূপ নলীলোৎ্পলমালায় পরিকৃঢত হই- 
তেছে, কখন বাঁ গভীরঘনগঞ্জনে পরিপূর্ণ হইতেছে, কখন বা তারকা- 

স্তবকে রঞ্জিত, কখন বা হ্র্যকিরণে বিদ্যোতিত, কখন ব! চক্দ্রিকাভূষণে 

বিভূষিত হইতেছে । এ ঘটনা কি আকাশের স্বরূপে সপ্নিবিষ্ট? তাহা 
নহে । বর্ণাবিবিহীন ' আকাশ এই মাত্র এ্রৰপ এরূপ আকার ধারণ 

করিল ; পরক্ষণেই "আবার সে সকল রহিত হইয়া গেল। আকাশ সেই 
সেই আকাবে দর্শকের সগোষ অপন্ভোষ উভদ্নই উৎপাদন করে এবং 

উভমবহিভূ্তিও কবে। এই দৃষ্টান্ত সংসারে আনরন করুন, দেখিবেন, 

সংসার ঘোঁর মায়াময় অর্গাৎ ভ্রান্তিময়। সংসারের স্বরূপ আকাশেরই 
অন্ুদ্ধপ |" মহর্ষে! পরিদৃশ্যমান বিশ্ব কেবল আগমের ও অপায়ের 

(উৎপত্তির ও বিনাশের ) বশীভূত সুতরাং আকাশস্বতাবের অনতিরিষ্ঠী। 
ঞরধিবর! ধীর হইলেও, কোন্ পুরুষ সংসারের উক্তপ্রকার ক্ষপভঙ্কুরতায়, 
07 না হয় ?২৭৩, 

_ মুনিবর! আপদ ক্ষণকালের মধ্যেই হয় এবং সম্পদও ক্ষণকালের 
ব্যে হয়। কেবল বিপদ সম্পদ নহে, জন্ম ও মৃত্যু এ উভয়'ও ক্ষণে 
ফখে হইতেছে | অবিক কি বলিব, সংসারের *সমস্তই ক্ষণিক০১। 

ভগবন্ ! সংসারের প্রত্যেক পদার্থ পুর্বে একরূপ থাকে, পরে (জন্ম 

কালে) আগর এক রূপ হয়। কতিপয় দিবদ পরে আবার অন্যপ্রকার 

ইয়। মমুষ্যও জন্মের পুর্বে একরূপ থাকে, জন্মকালে অন্তরূপ হয়, 

মাবার কতিপয় দিবস পরে অন্যবিধ হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, 
সংসারে সদা *একরূপ ও সুস্থির, এরূপ কিছুই বা কোনও বস্ত 
ই ঘট বন্ত্র হইতেছে এবং বন্ত্রও ঘট হইতেছে । * সংসারে এমন 

শস্টীটিশীটি, 

*ঘট চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়। কার্পাস ক্ষেত্রে পতিত হইতেছে, ক্রমে মৃস্তাব প্র(প্ত হইতেছে, তাহা 
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ক্কোন পদার্থ দৃষ্ট হয় নাঁাহা বৈপরীত্য প্রাপ্ত না হ়্*। "যন্রপ 
দ্বিবা ও রাত্রি, উৎপত্তি স্থিতি বৃদ্ধি হাস ও বিনাশ পর্যায়ক্রমে প্রাপ্ত, 

হইতেছে এবং দে সকল পুনঃ পুনঃ ক্রমপরিবর্তিত হইতেছে; সেইরূপ) 

মনুষ্যুও জন্ম, বৃদ্ধি, হাঁস, বিনাশ ও পুনর্জন্ম পাইতেছে ও সে সকল 

'পুনঃ পুনঃ পরিবর্তিত হইয়া পুনরাগমন করিতেছে৩ঃ। আরও দেখা, 

যায় যে, বলবান্ দুর্বল হস্তে বিনষ্ট হইতেছে, এক ব্যক্তিও শত 

শত ব্যক্তির প্রাণ সংহাঁর করিতেছে এবং ফামান্য ব্যক্তিও উচ্চপদে 

অধিরূঢট হইতেছে । অধিক কি বলিব, সমুদয় জগৎ পরিবর্তন- 

শীলৎ৫। সত্য সতাই প্রাণিগণ নিরন্তর প্রাণাদির পরিস্পন্দে বায়ুপরি- 

স্পন্দিত জলতরদ্গের স্তায় আন্দোলিত ও পরিবন্তিত হইতেছেও৬। অস্ল 
দিনেই বাঁল্যের পরিবর্তন হয়, আবার সেইরূপ অল্প দিনে যৌবনের 
বিনিময়ে জরা আগমন করে। হে মুনিবর! যখন এই শরীর এক- 
ভাবে থাকে না, তখন আর বাহ বিষয়ে কিরূপে আস্থা স্থাপন করা 

যাইতে পাঁরেত*। অন্তঃকরণ কখন আনন্দিত, কখন বিষণ, কখন বা 

সমভাবে অধিষ্ঠিত হয়। এইরূপ মনও সকল বিষয়ে নটের অনুকরণ 
করিয়া থাকে” । বিধাঁতীও ক্রীড়াপরায়ণ বালকের ন্যায় বস্ত "সকলকে 
একনার একরূপ, আরবার অন্তরূপ, পুনর্ধার অন্তরূপে স্থজন করেন। 

অসংখ্য রচনা প্রণালী স্বজন করিতে তাহার শ্রান্তি নাই এবং আল, 
স্তও নাই২*। অধিকন্ত তিনি তাহাদিগকে পর্যায়ক্রমে উপচিত, উৎ 

পাদিত, তক্ষিত, নিহত ও স্বষ্ট করিয়া দিবসের ও রাত্রের পরিবর্ড 

' নের ন্যায় পুনঃ পুনঃ হর্ষে ও বিষাদে পরিবন্তিত ও পরিযোজিত 

করিতেছেনঃ*। হে ত্রহ্গন! কি বিপদ, কি সম্পদ, সমুদায়ই 'পর্য্যাযক্রমে 

আবিভূতি ও তিরোহিত হইয়া থাকে, স্থিরভাবে বা একরূপে থাকে 

নাঃ১। সর্সংহারক কাল প্রোক্ত প্রকারে অবলীলাক্রমে সমুদায় জগং 

বিচলিত ও বিপৎপাতে অভিভূত করিয়া ক্রীড়া করিতেছেনঃ২। এই 

সার অতি বিস্তৃত ও বহু শাখাপ্রশাখাস্বিত বৃহৎ বৃক্ষের অনুরূগ 
ব্রিভূবনস্থ প্রাণি পরম্পরা ইহার ফল; সে সকল এতিদিনই সমবিষ! 

৬৮ পপাপাপাপীপিস্প শা শিশশীপশাশিশশাীপী শা 

হইতে ভ্রমে কার্পাস বৃক্ষ, তংপরে তাহা হইতে কার্পাস ও বন্ত্র। এবং জমে ঘটের বস্ত্র ভা 

প্রাপ্তি। 
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অর্থাঘ্, ভিন্ন, ভিন্ন বিপাকে পন হইতেছে; অনস্তর সময় পবনে আহত 

হইরী নিপতিত হইতেছে*৩। * 
অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত । 

* বিপ।ক শশুভাশুভ জ্ঞানকশ্মের পরিপাক--ফলাবস্থার আগমন । পতন -্স্বর্গে, নরকে 

*ও মধ্য লোকে জন্মগ্রহণ। 
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একোনত্রিৎশ অর্গ । 

রামচন্্র কহিলেন, ভগবন্! কথিত প্রকার দৌষদর্শনরূপ দাবাগি, 

আমার চিত্তকে দগ্ধ প্রায় করিয়াছে, মেই কারণে আমার চিন্তে ভোগ 

লালসা প্রসর (স্থান) প্রাপ্ত হইতেছে না। মুগতৃঞ্চিকা (ন্্য্যকিরণে 

জলভ্রম) অরুভূমিতেই স্করিত হয়, সরোবরে নহে । (অভিপ্রায় এই যে, 

চিত্তে বিবেকমূল বৈরাগ্য আরূঢ় হইলে ভোগাভিলাৰ থাকে না)১। 

বগিতে কি, এই সংসার আমার নিকট প্রতিদিন কটু, কটুভর ও কটুতম 

হইতেছে। নিশ্ব (তিক্ত) যদ্রপ কাল প্রকার্ণে অর্থ৮ৎ উত্তরোত্তর অধিক 

তিক্ত হয়, তদ্রপ, এই সংসারও যতই দিন যইতেছে ততই আমার 

নিকট তিক্তগ্রায় হইতেছে । মন্তষ্যের অন্তঃকরণ করঞ্জফলের স্তায় 

কর্কশ। সেই জন্তই তাহাতে অনবরত দুর্জনতা পরিবর্ধিত ও সৌজন্ঠ 

্ষপ্রাপ্ত হইরা থাকে। দেখিতেছি, প্রতীধন পাখিব মর্ধ্যাদা (পৃথিবীর 

সুখ সৌভাগ্যাি) শুষ্ক মাষশিষ্ীর ন্যার শীঘ্র শীঘ্র ভাঙ্গিয়! যায়» অধিকন্ত 

তাহা কখন্ ও কি প্রকারে ভাঙ্গে তাহা লক্ষ্য হয় না। (মাষশিশ্বী- 

মাধ কলাই নামক ডাইলের শিশী। এই শিমি বা শিক্দী গাকিয়া শুকা' 
ইলে চটু চটু শবে ফাটিতে থাকে) । হে মুনীশ্বর! রাজ্য ও (ভোগ, 

উভয়ই চিন্তার আধাঁর। সুতরাং উভন্ন (রাজ্য ও ভোগ) অগেক্ষ 

চিন্তাপরিহীন একান্তণীলতা (নির্জনে নিশ্চিপ্ত থাকা) উৎকটৎ। উদ্যান 

আমার গ্রীতিপ্রদ নহে। ভ্ত্রীগণও আমার স্থখের উপকরণ নহে, এবং 

অর্থতৃষ্টাও আমার হর্ষোদ্রেক্তে কারণ নহে । আনি মনের সহিত 

উপশান্ত হইব, ইহাই আমার ্কান্তিক ইচ্ছা”। হে পিতঃ! সংসারের 

সখ যেরূপ অনিত্য, অর্থপিপাসা যেরূপ ছুকদ্বহ, অন্তঃকরণ যেরগ 

চপল, তাহাতে শান্তিলাভের আশা ছুরাশা। কিসে নিবৃত্তি লাভ করিব 

তাহাই ভাবিতেছি"। অধিক কি বলিব, মরণেও আমার নিরানদ 

নাই এবং জীবনেও আমার গ্রীতি নাই। যে অবস্থায় থাকিলে শোক 

তাপের অতীত হওয়া যায়, আমি সেই অবস্থাই অবলম্বন করিব। 

তাহা জীবিত কালে অথব! মরণের পর, যখন হয় হউক, সেজন্ত সমু 
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নহি” । * আমার রাজ্যে প্রয়োজন নাই, ভোগে প্রয়োজন নাই, অর্থে 

প্রয়োজন নাই, কোন প্রকার চেষ্টাতেও প্রয়োজন নাই। প্র সকল" 

কেরন অহঙ্কারপ্রভব; পরস্ত তাহা আমার বিদ্রাবিত হইয়াছে* 

যাহারা জন্মরূপ চক্ষ্রজ্জুর ইন্দ্রিয়রূপ গ্রস্থিতে বাঁধা পড়িয়াছে তাহাদের 

মধ্যে যাহারা বন্ধনবিমোচনার্থ যত্ববান্ হয় তাহারাই প্রকৃতপক্ষে উত্তম 

পুরুষ১* । যদ্রপ হস্তী চরণপ্রহারে সুকোমল কমল নিস্পেষিত করে, 

তব্রপ, মকরকেতু স্ত্রীজনসহায়ে ব্যক্তিমাত্রেরই অস্তঃকরণ মথিত ও 

নিষ্পেষিত করিয়া থাঁকে১১। হে সুনীন্ত্র! আজি যদি নিশু্া বুদ্ধি 

সহকারে বিরুত অন্তঃকরণ সুস্থির না করি, তবে, কাল্ তাহার অব- 

সর কোথায়? প্রসিদ্ধ বিষ বিষ নহে; বিষয়বৈষম্যই শ্রেষ্ঠ বিষ। কারণ, 

প্রসিদ্ধ বিষ একবারমাত্র জন্ম হরণ করে; কিন্তু বিষয় বিষ বহুজন্ম 

বিনাশ করে১২।১৩। সুখ, ছুঃখ, মিত্র, বান্ধব, জীবন, মরণ, এ সকল 

বন্ধনের হেতু হইলেও জ্ঞানিচিত্তের বন্ধনকারণ নহে। কারণ এই যে, 

জ্ঞানী প্র সকলের বন্ত হন না১৪। হে ব্রহ্মন্! হে পুর্বাপরতত্ববিৎ ! 

যাহার দ্বারা আমার শোক, ভয় ও আয়া তিরোহিত হয়, যাহাতে 

আমার", তন্বজপনের উদয় হয়, এক্ষণে সত্ব তাহা আমাকে উপদেশ 

করুন১৫। অজ্ঞতা ভীমরূপা' অরণ্যানীর সদৃনী। অরণ্যানী কণ্টকপরি- 

ব্যাপ্তা, অজ্ঞতাও ছূঃ £খকণ্টকে পরিপুর্ণা। অরণ্যানী লতাজালে সমধচ্ছন্না, 

অন্ঞঙ্ভাও বাসনাজালে*বেষ্টতা ৷ অরণ্যানী সমবিষম অর্থাৎ উচ্চনীচ প্রদেশ 

বিশিষ্টা, অজ্ঞতাও স্বর্গনরকভোগপ্রদ1১৬। হে মুনিবর ! বরং ক্রকচ সং ্ ্য 

(করাতের দ্বার! অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছেদন) সহা করা যাঁয়, তথাপি, সংসার- 

ব্যবহারসশ্ুখিত ছূর্বহ আশার ও বিষয়ের প্রহার সহা করা যাঁয় না, 

এই ইষ্ট, এই অনিষ্ট, এই কর্তব্য, এই অকর্তব্, আজু ইহা আছে, 

কাল তাহা নাই, এইরূপ ভ্রান্ত ব্যবহার আমার অস্তঃকরণকে বাষু 

বেগবিতাড়িত রজোরাশির স্তায় পুনঃ পুনঃ প্রচালিত ও কম্পিত করি- 

তেছে১৮। সিংহ যেমন বাগুরা ছিন্ন করে, তেমনি, আমিও বিষয় 

বিরতির সহায়তার সংহাররূপ হার ছিন্ন করিব ( ছিড়িয়া ৪ 

ভোগ তৃষ্ণা, তাহার তন্ত (স্থতী), জীব সমূহ তাহার মুক্তা, চৈতি 

ব্যাপ্তি তাহার স্বচ্ছতা এবং চিত্ত তাহার উজ্জ্বল মধ্যমণি। এ হার 

ক্রেতীস্ত নামক কালের কণ্ঠভৃষণ১৯।২০ | হে তৰবিসমূহেরশ্রে্ঠ ! আপনি 

১৪ 
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শীত্র আমার হৃদয়াটবীস্থ মিহিকা সদৃশ মনস্তিমির, সুখকর ও প্রধান 
বিজ্ঞান (উপদেশ) প্রদীপ প্রজ্বালিত করিয়া অপসারিত করনং+। 
হে মহাত্মন্! যেরূপ চন্দ্রোদয়ে নিশার অন্ধকার বিনষ্ট হয়, সেইরূপ, সুধু 
সংদর্গে সমুদায় মনঃপীড়া বিদুরিত হইয়া থাকে। আয়ু বাঁযুবিঘ্টিত 

| অব্ভ্রপটল ( মেঘবৃন্দ ) বিনিঃশ্থত জলকণার ন্যাঁয় ভঙ্গুর, ভোগমেঘপরম্পর]« 

পরিশোভিনী সৌদামিনীর স্তাঁয় চঞ্চল ও যৌবনমেবা জলপ্রবাহের স্তায় 
অচিরস্থায়িনী। (কিছুদিন প্রবাহিত হইয়া লয় প্রাপ্ত হয়)। এই 
সকল এদ্রেখিয়া,। মনে মনে পর্যযালোচনা করিয়া, আমি শাস্তিকেই 
হাদয়রাজ্য অর্পণ করিয়াছি২২।২হ। 

একোনত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত । 



ব্রিৎশত্তম সর্গ। 
কক শপ 

রাম কহিলেন, মহর্ষে! জীব সকল সঙ্কটাবহ শত অনর্থে পরিপূর্ণ 
সংসাররূপ মহাগর্ভে নিপতিত ও আত্মোদ্ারে অসমর্থ আছে, ইহা! দেখিয়া 
আমার মন চিন্তারূপ কর্দমে নিমপ্ন হইয়াছে১। আমার মন ভ্রাস্ত 

হইতেছে, পদে পদে ভয় হইতেছে এবং এই শরীর জীর্ণ বৃক্ষের, পত্রের 
ন্যায় কম্পিত হইতেছে২। যেমন অরণ্যাদি স্থানে দুর্বল পতীর বালিকা 

পত্বী সর্বদা শঙ্কিতা ও ভীতা হয়, তেমনি, শিশু স্থানীয় মদীয় মতি 

উৎকৃষ্ট সম্তোষ ও ধৈয়র্যরূপ মাতার ক্রোড় প্রাপ্ত না হওয়ায় পদে পদে 
শঙ্কিত ও ভীত হইতেছেও। যেমন সারঙ্গগণ তুচ্ছ তৃণের লোভে তৃণা- 
চ্ছাদিত গর্তে নিপতিত হয়, তেমনি, আমার অন্তঃকরণের বৃত্তি সকল 

বিষয়ের লৌভে বিড়ম্বিত হইয়া কেবল ছুঃখ পাইবার নিমিত্তই ছুঃখের 
কুপে সেংসার নামক গর্তে) নিপতিত হইতেছেঃ। অবিবেকী পুরু- 

বের চক্ষুরাদি, ইন্দ্রিয়, ক্রেশময় সংসারে চিরপরিচিতের ন্যায় পরিভ্রমণ 
করে, সৎপদে অর্থাৎ পরমতত্বে একবারও গমন করে না। স্থুতরাঁং 

তাহারা অন্ধকৃপস্থিত জীব অপেক্ষা বদ্ধ, আস্মোদ্ধারে অক্ষম, স্বন্তরাং 

' দুঃখী | চিন্তা জীবন্ূপ পতির কান্তা বা প্রণয়িণী। কান্তা পতির 

অধীনে ও 'পতির গৃহেই অবস্থিতি করে, অন্যত্র যাইতে পারে না, 

এবং পতিগৃহ পরিত্যাগ করিতেও পারে না; সেইরূপ, চিন্তাও জীবরূপ 
পতি পরিত্যাগ করিতে ও স্বেচ্ছামত বিষয়ে গমন করিতে পারিতেছে , 

না১। যন্্রপ লতা সকল হিমপাতে পত্রপরিত্যাগিলী হয়, রস সংযোগে 

পুনর্ধার অভিনব পত্র ধারণ করে, সেইরূপ, জীবের ধীরতাও কখন 

বৈরাগ্যের উদ্য়ে বিষয়পরিত্যাগিনী ও রসের (রস ক্রক্ষরস ) আবেশে 

অদ্বিতীয় বস্তবলশ্িনী হইতেছে এবং পুনর্বার তাহ হইতে বিচ্যুত হই- 
তেছে"। মহর্ষে! ঈদৃশ অন্তরালাবস্থা অত্যন্ত ক্লেশাবহ। আমি দেখি- 

তেছি, এখন আঁমাঁর সংসারস্থিতি একবার আত্মাকে অবলম্বন করিতেছে 
আবার তাহা পরিত্যাগ করিতেছে । (অভিপ্রায় এই যে, আত্মবিবেকের 

প্রভাবে তত্বজ্ঞানের পূর্বার্ধ প্রতিষ্ঠিত ও শেষার্ধ অনভিব্যক্ত রহিয়াছে। 



শি 
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সেই কারণে আমি পূর্ণতপ্ত হইতে পারিতেছি না)। স্ুতরাং «এ অব- 

গায় আমি উতভয়ত্র্ অর্থাৎ সংশয়ান্বিত হইয়া কেশ পাইতেছি*। "যেরূপ 
শাখাপল্লবহীন দণ্ডায়মান মহীরুহ দর্শনে কখন কখন দৃষ্টিবিত্রমপ্যুক্ত 
বন্ধস্তর বলিয়া বোধ হয়, আম্মতত্বের স্বরূপাবস্থা জানিতে না পারিয়া 

আমার মতিও দেইরূপ সংশয়াপন্ন হইয়াছে*ঈ। যেমন অমরগণ নিজ 
নিজ বিমান পরিত্যাগ করে না, অথবা ইন্দ্রিয়গণ যেমন আপন আপন; 

গোলক ( আশ্রয়স্থান ) পরিত্যাগ করে না, তেমনি, বিবিধ ভোগব|সন। 

বিশ্তীরণা ভুবনবিহাবী মদীয় চিত্তও চঞ্চলস্বভাব পরিত্যাগ করিতেছে 
না১। হে সাধো! যে স্থান একমাত্র সত্যের আশ্রয়, দেহা্দি উপাধি 

বিহীন, ও সর্বপ্রকার অশান্তিশৃন্ত এবং যে স্থানে গমন করিলে জীব 

শোকমোহাদির বশবর্তী হয় না, সেই পরমস্খজনক বিশ্রামস্ান কোথায় 
তাহা আমাকে বলুন১১। জনক রাজা প্রভৃতি অনেকানেক সাধুজনেরা 

সর্ধগ্রকার কর্মযোগ সহকারে কি প্রকারে উন্তমত! প্রাপ্ত হইয়ছিলেন 
তাহা উপদেশ করুন১২। এই সংসারে কি প্রকারে অবস্থিতি করিলে 

সার পঙ্কে অর্থাৎ পুণ্য পাপে ও শোকে মোহে লিপ্ত হইতে না হয় 
তাহা* আমাকে বলুন+*। আপনারা কিরূপ জ্ঞান অর্জন করিয়া এই 

দোষাকর সংসারে নির্দোষ, নিম্পীপ, মহানগভাব ও জীবনুক্ত হইয়াছেন 

ও নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছেন, তাহাঁও আমাকে বলুন১৪। আমি 
দেখিতেছি, সাংসারিক বিষয় বিষধর সদৃশ। ভোগ তাহাদের 'ফণী, 

বিভব তাঁহাদের বিষ, এবং ক্ষণভঙ্গ আকার তাহাদের কৌটিল্য। ঈদৃশ 

ভোগ-ফণ বিষয়-ফণী কি একারে মঙ্গলদায়ক হইতে পারে ?১৫৭ হে 

,মহর্ষে! জীবের বুদ্ধিরপ সরোবর মোহরূপ মাতঙ্গ কর্তৃকৎ অনবরত 

আলোড়িত হইতেছেণ আমি জানিতে চাহি, কি প্রকারে তাহার 

আবিলতা বিদূরিত হইবে? কি গ্রকারেইবা বুদ্ধিসরোবর মলশুহ্য হইবে? 
১৬। জন্গণ সংসারব্যবহারে নিমুক্ত থাকিয়াও নলিনীদলগত সলিলের ন্যায় 

কিরে তাহাতে অসংলগ্ন থাকিবে, তাহাও আমাকে বলুন১৭। পরছুঃখকে 

আত্মছুঃখবৎ ও স্বীয় ছুঃখকে তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া এবং মন্মথকে স্পর্শ না 

করিয়া! জনগণ কিরূপে উত্তমতা লাভ করিতে পারে, তাহাও উপদেশ 
করুন১৮। অজ্ঞানরূপ মহাসমুদ্রের পারগামী মহাগুরুষের আচার ব্যব- 

হার স্মরণ করতঃ কোন্ আচারত্রষ্ট ব্যক্তি আত্মবিডন্বনাজনিত ছুঃখে 
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দুঃখিত* না হুয় ?১৯ এই অসমঞ্জসীভূত সংসারে কিন্ূপ কর্ম করিলে 
শ্রেয়ংসাধন হয়, কি প্রকারেই বা সমুচিত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং 

ইহাতে থাকিয়া কিরূপ ব্যবহার করা কর্তব্য? এই সমস্ত বিষয় আমার 
নিকট কীর্তন করুন২*। হে জগশ্প্রভো ! সম্প্রতি আমাকে এরূপ তত্ব- 

জ্ঞানের উপদেশ করুন_যাহাতে আমি অস্থির ধাতৃ-চেষ্টার (বিধির- 

বিধানের) পূর্বাপর অবগত হইতে পারি২১। হে ব্রহ্মন! যে প্রকারে 

আমার হৃদয়রূপ আকাশে অবস্থিত মনোরপ চন্ত্রমা নির্্মলীকৃত হইতে 

পারে তাহা বর্ন করুন২২। জগতের মধ্যে উপাদেয় কি&হেয় কি, 

এবং চঞ্চল অচলসদৃশ চিত্তকে কি প্রকারেই বা স্স্থির করিতে পারা যায়, 
তাহাঁও বলুন২৩। হেমুনিবর! কোন্ পবিত্রকারক মন্ত্রের দ্বারা অশেষ- 

যন্ত্রণাদায়িনী সংসার্নায়ী বিস্ৃচিকা পীড়ার শাস্তি হইতে পারে তাহাও 
আমাকে উপদেশ করুন২ঃ। মহর্ষে! আমি কি প্রকারে পূর্ণচন্দ্রসদৃশ 

সুশীতল ও পরিপূর্ণ আনন্দ লাভ করিতে পারি তাহা বলুন, আমি তাহ 

আহরণ করিব২ৎ। আপনারা তত্বজ্ঞানসম্পন্ন ও সাধু; সম্প্রতি যাহাতে 
আমি অন্তঃকরণের পরিপুর্ততা লাভ করিতে পারি, যাহাতে আর শোক 

দুঃখে পতিত, না হই, আমায় সেই সমস্ত বিষয়ের সছুপদেশ প্রদান 

করুন২৩। মহাত্মন্! যেরূপ অরণ্যমধ্যে ককুর সকল ক্ষুদ্রপ্রাণী দিগকে 

ক্লেশ প্রদান করে, সেইরূপ, সংসারের বিকল্পকল্পনা সকল মামার 

€টত্তকে বিশ্রান্তিসুখশুন্য করিয়া অশেষবিধ যন্ত্রণ। প্রদান করিতেছে২১। 

ত্রিংশতম সর্গ সমাপ্ত । 



একত্রিংশতম সর্গ । 

বাম কহিলেন, মহ্ষে! সংসারী টুন জীবন বর্ষা মেঘের সদৃশ।, 
(কখন আছে, কখন নাই)। ভাবিয়া দেখুন, এই কুৎদিত দেহ ও 
পরমাঘু উচ্চ বৃক্ষের চঞ্চল পত্রাগ্রস্থ লহ্বমান জলকণার স্তায় তক্ুর 
এবং কলু[মাত্রাবশেষিত হিমাংশুর ( কৃষ্ণচতুর্দশী তিথির চন্দ্রের) ন্যায় 
ছর্ক্্য। (অস্তিত্ব নাই বলিলেও অতাক্তি হয় না)১। অপিচ, উক্ত 
উভয় (দেহ ও পরমাফু) শালীক্ষেত্রবিহারী শন্বায়মান ভেকের স্কীত 
ক্ত্বকের ন্যায় অচিরস্থায়ী ও সুহৃদ স্বজনগণের সম্মেলন বাগুরাকা য- 
কারী লতা। (বাগুরা-পণু বন্ধনের রঙ্ছু)২। জীবের যে বিষয়বাঁসনা-- 
তাহাই প্রবল বর্ধাবানু, মোহ মেঘ, কুপ্রবৃত্তি প্রভৃতি তত্রস্থ তড়িং, লোভ 
[হাতে নৃতাকারী মঘূর*। জীবনরূপ বর্ধামেঘের উদয়ে লোভ মধুর 

নৃত্য করে ও দেই সময় শত শত অনর্থরূপ কুটজ বৃক্ষের কলহরূপ 
কলিকা প্রন্কুটিত হয়ঃ। প্রাণিরূপ আখুর (ইন্দুরের) ভক্ষক অতিকুর 
কৃতান্ত মাজ্জার (যমরূপ বিড়াল) অনবরত সঞ্চরণ করিতেছে ও কোন 
এক অতর্কিত স্থান হইতে কর্মরূপ জলপ্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে«। 

,মহর্ষে! এবিধ ঘংসারসন্কটে নিপতিত ব্যক্তির ,উপায় কি? গন্তিই' 

বাকি? কিরূপ চিন্তা ও কোন্ আশ্রয় গ্রহণ করিলে এই অণ্ুভ 
ংসারারণ্যে পুনর্ধার জন্মগ্রহণ করিতে না হয় তাহা আমাকে বলুন৬। 

হে মহর্ষে ! স্ুধীজনেরা অতিতুচ্ছ বস্তুকেও রমণীয় করিতে পারেন। কি 
পৃথিবীতে, কি স্বর্গে, কি দেবলোঁকে, এমন পদার্থ কিছুই নাই যাহা 
স্ুবীজনের রমণীয় নহে" | এই নিরন্তর ক্লেশদায়ক দগ্ধ সংসারের কিছু- 
মাত্র স্বাদ বা রস নাই। তবে বে, কিছু স্স্বাদ ও সরস বলিয়া বোধ 

হয়, একমাত্র মুঢ়তাই তাহার কারণ*। বসন্তসমাগমে কুন্্মসমূহ ্রন্মু- 
টিত হইলে বন্ুন্ধরা তাহার শুভ্রতায় ও রমণীয়তায় রমণীয় হ্য। সেইনবপ, 
সর্ধছ্ঃথের মূলীভূত আশা পরিত্যাগ করিতে পারিলেই ূর্ণকামতারূপ 
ক্ষীরোদার্বে অবগাহন করিতে পারা যাঁয়। স্ৃতরাং তখন এই অশেষ 
দোষাকর সংসার রমণীয় হয়। তাহার অন্যথা হইলে কদাছ ইহা রমণীয়, 



৩১ সর্গ বৈরাগ্যপ্রকরণ। ১১১ 

হয় নী । €ুহ মহর্ষে! আপনি বলুন অথবা আমায় উপদেশ করুন, 

কিরূপে বা কি উপায়ে কামকলঙ্কে কলঙ্কিত মদীয় মনশ্ন্ত্রমা নিফলঙ্ক ও 
৫শাভাযুক্ত হইবে এবং কিরূপ ব্যবহার করিলেই বা তৎকলঙ্ক প্রক্ষালিপ্ত 

হইয়! নির্্মলছ্যতি পুর্ণচন্ত্রের নায় শোভমান হইবে১*। এই সংসার ফল- 
.*শৃন্ নিবিড় অরণ্য । ইহাতে এরহিক পারত্রিক কোনও ফলের প্রত্যাশা 
নাই। ঈদৃক সংসারারণ্যে কিরূপে মহাত্বাগণের সহিত ব্যবহার করা কর্তব্য 

তাহা আমাকে উপদেশ করুন১১। কি করিলে সংসারসমুদ্রবিহারী রাগ- 
দ্বেষাদি মহারোগ সকল ও ছুঃখপ্রদ বিভূতি সকল জীব দিশক্কক বাধ্য 

করিতে না পারে তাহা আমাকে বলুন১২। হে ধীরশ্েষ্ঠ! পারদ যেমন 
অনলে পতিত হইলেও দগ্ধ হয় না, তেমনি, কোন্ উপাঁয় অবলম্বন করিলে 
জ্ঞানামৃত তৃপ্ত ধীর* পুরুষ এই অগ্রিতুল্য দাহক সংসারে পতিত ও দগ্ধ 

না হন তাহা! আমাকে বিশেষ করিয়া বলুন১৩। হে খধিবর ! যেমন জলচর 

জন্ত জলাশয় ব্যতীত অবস্থিতি করিতে পারে না; তেমনি, এই সংসারে 

বিনা ব্যবহারক্রিয়ায় কেহই অবস্থিতি করিতে সমর্থ হন না১*। যন্ধপ 
অগ্নির দাহিকা শক্তি রহিত হইলে ততৎ্কালে তাহার শিখাও অদৃশ্ত। 
হয, স্টেপ, "রাগদ্বেষবিনি্ম,ক্ত ও সুখছুঃখবর্জিত হইতে পারিলে তখন 

সৎ ও অসৎ সর্ধপ্রকার ক্রিয়ার অভাব হইয়া থাকে১৫। বিষয়াবলম্বন 

(বিষয়ের সহিত মনের সংযোগ ) অবস্থাই মনের সত্তা (অস্তিত্ব), তাহার 
 পরিক্ষয় (বিষয়ের সহিত মনের অসংযোগ ) তাহার অসত্ত (অনন্তিত্ব 

বা না থাকা)। মনের অসক্ততা সম্পাদন করাই মহাযোগ এবং 
তাহাই তত্বজ্ঞানের সাক্ষাৎ কারণ। যাবৎ না আমার তত্ব জ্ঞান হয় 
তাবৎ "্মাপনি আমাকে সেই মহাযোগ উপদেশ করুন। উক্ত মহা- 
যোগ ব্যতীত মননশীল মনেব পরিক্ষয় সম্ভাবনা নাই১৬। যে যুক্তি 
অর্থাৎ হবে যোগ অবলম্বন বা ব্যবহার করিলে আমি ছুঃখের হস্ত হইতে 

রক্ষা পাইব অথবা যে ব্যবহার পরিত্যাগ করিলে আমি ছুঃখভাগী হইব 
না, সেই উত্তম যোগ শীঘ্ব উপদেশ করুন১৭। পূর্বকালে কোনও মহাত্মা 
কোন স্থুচেতা,কি প্রকার সদ্যুক্তি অবলম্বনে অনুপম শাস্তি অর্জন: 

করিয়াছিলেন শীঘ্র তাহা বর্ণন করুন১*। হে ভগবন্! যাহাতে আমার 

সমুদায় মোহ বিনষ্ট হয়, সমুদায় দুঃখ দূরীকৃত হয়, তাহ! প্রদান 

-করুন১৯। যদি তাদৃশী যুক্তি না থাকে অথবা থাঁকিলেও যদি আপনি 
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আমার নিকট তাঁহা প্রকাশ না করেন, তাহা, হইলে আমি নিশ্চিত 
শান্তি লাভে বঞ্চিত হইব। কারণ, সে উপায় আমি স্বয়ং উদ্ধার বা. 
আহরণ করিতে সমর্থ হইব না। এক্ষণে আমি অহঙ্কারপরিহারপূর্বক সর্ব 
প্রকারচেষ্টাশূন্য হইয়াছি এবং উৎকগীবশতঃ আমি সময়ে গান ভোজন, 
বসনভূষণপরিধান ও স্নানাদি করি না২০।২২। মুনিবর ! আমি কি সম্পদ্* 
কি বিপদ, কি বিষয়কার্ধ্য, কিছুতেই অবস্থিতি করি না। একমাত্র দেহ- 
ত্যাগেই কৃতসম্কন্ন হইয়াছি২৩। আমি নির্শল, নিংশঙ্ক, নিশ্চেষ্ট। নষ্টমৎ 
সর ও $দানী হইয়া চিত্রপুন্তলিকার ন্যায় অবস্থিতি করিতেছি২ঃ | অতঃ, 
পর আমি নিশ্বাস প্রশ্বাস ও বাহাজ্ঞান পরিত্যাগ পূর্বক সর্বপ্রকার অন- 
এের আশ্রয় এই দেহ নামক সন্নিবেশ (অবয়ব বা! মৃ্তি) পরিত্যাগ 

করিব২। হে মহর্ষে! আমি এই দেহের নহি এবং এ 'দেহও আমার নহে। 
যে কিছু দেহের বহিবন্তী তাহাঁও আমার নহে। এইব্ধপ বিবেচনা করিয়া 
আমি তৈলহীন দীপের স্তায় গ্রশাস্তভাব অবলম্বন করিতে উদ্যুক্ত হই- 
যাছি এবং এই দেহ কি প্রকারে পরিত্যাগ করিব অনবরত সেই চিন্তায় 
কালযাপন করিতেছি২৬। 

বান্মীকি বলিলেন, ভরদ্বাজ! যেরূপ মহামেঘোদয়ে গয়ুর কেকাঁরব 

করিয়া অবশেষে তুফীস্তাব অবলম্বন করে, সেইরূপ, নির্শীল শশধর সদৃশ 
মনোইযমৃ্ি বিশুদ্ধচেতা রামচন্্ বশি্ঠাদি মহর্ষিগণ সমক্ষে কথিত প্রকার 
বাক্য বিসশ্তাস করিয়া অবশেষে মৌনাঁবলম্বন করিলেম২* | 

একত্রিংশত্বম সর্গ সমাপ্ত । 



দ্বাত্রিৎশত্তম অর্গ। 

বান্সীকি বলিলেন, রাজীবলোচন রাম সভামধ্যে মোহনিবৃত্তিকর ৷ 
সমস্ত কথা কহিলে তত্রস্ক জনগণ সকলেই বিন্ময়াপন্ন হইয়াছিল এবং তৎ- 
কালে তাহাদের শরীরের রোম সমুদায় যেন রামবাক্য শ্রবণ করিবার 
অভিলাষে বস্ত্রভেদ করিয়া উৎস্ত হ্ইয়াছিল১।২ | কিঞ্চিৎক্গষ্টলর নিমিত্ত 
তাহাদের মনে বৈরাগ্য উপস্থিত হওয়ায় সমুদাঁয় সংসাঁরবাসনা অন্তমিত 
হইয়াছিল এবং তন্সিমিত্ত তাহার সেই মুহূর্তে যেন অমৃতসাগরের তরঙ্গে 
নিমগ্ন হুইয়াছিলেনত। 

বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মহর্ষিগণ, জয়স্ত ও ধুষ্টি প্রভৃতি মন্ত্রণা- 
কুশল মন্ত্রিগণ মহারাজ দশরথ ও তৎসদৃশ অন্তান্য ভূপালবর্শ, সামস্তবর্ 
ও অন্তান্ত রাজকুমারগণ, পিঞ্জরস্থিত পক্ষিগণ, ক্রীড়াম্গ সকল, স্ব স্ব- 
গ্রকোষ্টের বাতায়নপ্রদেশে উপবিষ্টা সর্বাভরণবিভূষিতা কৌশল্যা প্রভৃতি 
রাঁজগহিষী,* উদ্যানস্থিত লতা সকল, আকাঁশবিহারী সিদ্ধ গন্ধবর্ব ও কিন্নর- 
গণ, দেবর্ষি নারদ, মহর্ষি ব্যাস ও পুলহ প্রতি মুনিপুঙ্গব, তত্ভিনন অন্যান্ত 
2555 বিদ্যাধর ও মহোরগণ্ণ, সকলেই চিত্রার্পিতপ্রায় নিশ্পন্দ- 
ভাবে রামচন্দ্রের সৈই সমস্ত শরবণযোগ্য মহোদার বচনপরস্পর!*শ্রবগ 
করিয়্াছিলেন৪।১১। 

৪হুবশন্ধপ আকাশের পরমস্ুন্দর শশাঙ্ক রাজীবলোচন রাম পূর্বোত্র- 
প্রকার বাক্বিস্তাস সমাপ্ত করিয়া মৌনী হইলে, সুমুক্ষু ব্যক্তিরা সাধুবাদ 
প্রদান ও আকাশে সিদ্ববিদ্যাধরাদিগণ পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন, ২1১৩। দেবগণ 
কর্তৃক পরিবৃষ্ট পুষ্পসমূহের মধ্যে পারিজাত নামক পুষ্প নিতাস্ত সুন্দর ( 
তাহার কান্তি দেবাঙ্গনাগণের মৃছ্মধুর হাস্তকান্তির অনুরূপ । সেই সকল 
সুপ ততকালে বায়ুপ্রেরিত নক্ষত্রমালার ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়াছিল । 
তন্মধ্যে ত্রমরনিথুন কর্ণীতলকারী গুণ গুণ ধ্বনি করিতেছিল এবং তাহার 
সৌরভ্য ভত্রত্য জনগণকে উত্নত্তপ্রায় করিয়াছিল। স্ব্গপরিচ্যুত সেই 
সকল কুস্থম খি্্যছদ্ীপ্ত গর্জনহীন মেঘকণার, মুক্তাহারের, ভুষার কণার, 
আীরসাগরের লহ্রীস্থ চ্ত্রপ্রতিবিস্বের, অথবা ক্ষীরপিণ্ডের স্তায় নিতাস্ত 

১€ 
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নির্মল, অক্নান ও শুত্রবর্ণ। তত্তিন্ন ভ্রমরকূজিত সুখম্পর্শমমীরণমধশলিতদল 

কমল, কেতকী, কুমুদ, কুন্দ ও অচলজাত কুবলয় সকল প্রচ্যুত হুইগ্» 

তত্রত্য ভূতল নিতান্ত পরিশোভিত করিয়াছিল। রাঁজবাটার প্রাঙ্গণ ভূমি " 

তাদৃশ নানাপুষ্পবর্ষণে পরিপূর্ণ হইল। এই অলৌকিক অস্ভুত ব্যাপার 

পৃরবাদী নরনারীগণ উদ্গ্রীব হইয়া আকাশপথে নয়ন স্থাপন করতঃ » 

অবলোকন করিতে লাগিল১ৎ।২৭। পুর্বে আর কখন এরূপ বিস্ময়কর 

পুষ্পবৃষ্টি হয় নাই এবং এরপ প্রণালীর পুষ্পবর্ষণ কন্মিন কালে কেহ অব- 

লোৌকন কাছে, এরূপ মনে করিতে পারিল না২১। দেবগণ ও 

সিদ্ধগণ কর্তৃক আকাশ হইতে অদৃশ্তভাবে এক মুহূর্তের চতুর্থ তাঁগ 

পর্য্যন্ত বর্ণিত প্রকারের পুষ্পবৃষ্টি হইয়।ছিল২২। 

অনন্তর কুস্তুমবর্ষণ নিবৃত্ত হইলে সভাগত সমস্ত 'লোক বিমানচারী 

সিদ্ধগণের এইরূপ বাক্াালাপ শুনিতে পাইল২৩। “আমরা, সেই কল্পীরস্ত 
কাল হইতে সিদ্ধসেনা মধ্যে আকাশের সকল স্থানেই পরিভ্রমণ করিয়! 

আিতেছি কিন্ত বঘুকুলচন্দ্র রাম বীতরাগহেতু যেরূপ যেরূপ কথা 

বলিলেন, এরূপ শ্রতিরসায়ন মনোহর কথা আর কখন এবং কোনও 

স্থানে শ্রবণ করি নাই২৭।২ আমরা আঁজ্ রামমুখবিনিগতি 'মহাহলাদকর 

বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া পূর্বক্ৃত পুণ্যের সার্থকতা সম্পাদন করিলাম । 

রঘুন্দন রামচন্দ্র শাস্তিগুণবিশিষ্ট অমৃততুল্য বাক্য সমুদায় শ্রবণ 

গোছুর করিয়া আজ আমরা উত্তম জ্ঞান লাভ করিলাম২১২৭1৮ 

স্বাত্রিংশত্বম সর্গ সমাপ্ত । 



্রয়ন্ত্রিৎশ সর্গ। 

অনস্তর সিদ্ধগণ পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, মহর্ষিগণ 

রঘুকুলচুড়ামণি রামচন্দ্রের প্রশ্ন সমুদায়ের কিন্ূপ সদুত্তর প্রদান করেন 

তাহ! শ্রবণ করা অবশ্ত কর্তব্য । মহর্ষি নারদ, ব্যাস ও পুলহ প্রভৃতি 

যুনিপুক্গবগণ ও অন্তান্ত মহর্ষিগণ শীঘ্রই এই সভায় ভহ্বক্ষথা শ্রবণার্থ 
আগমন করুন এবং চল--আমরাও এ সর্বসম্পত্তিপুর্ণ কনকদ্যোতী 
(সমুজ্জল ) পবিত্র দাশরথি সভায় গমন করি২।৩। 

বাক্মীকি বলিলেন, মহারাজ! সিদ্ধগণ ও দেবর্ষিগণ পরম্পর প্রব্ূপ 

বলাবলি করিয়া, ঘষে সভায় রামচন্দ্রাদি বিরাজ করিতেছেন সেই মহতী 
সভায় সমাগত হইলেনঃ । তাহারা দেখিলেন, সভার অগ্রভাগে বীণাবাদন- 
নিরত মুনীশ্বর নারদ ও জলধরণ্ঠাম ব্যাস উপবিষ্ট আছেন। উভঙ্ষের 
অন্তরালে ও পশ্চান্তাগে ভৃগু, অঙ্গিরা ও পুলস্ত্য প্রভৃতি বিরাজ করি- 

তেছেন। খাজা দশরথের এই মহতী সভা ভূণ্ড প্রভৃতি খধিগণে 

মগ্ডিত; চ্যবন- উদ্দালক উশীর ও শরলোমাদি মুনিবৃন্দে বিভূষিত।$ * 

জনসন্বাধ বিধার (বহুলোকের আগমনে স্থানের অভাব হওয়ায় )' ইহাদের 
অজিনাঁসন অপ্রশক্তউভাবে বিস্তৃত এবং তাহার! সংশ্লিষ্ট ভাবে উ্চবিষ্ট। 
সকলেরই হস্তে অক্গমালা ও সন্মুথে কমগুলু"। যদ্রপ আকাশে তারকা'- 

শ্রেণী, তদ্রপ, এই সভায় খধিবৃন্দের শ্রেণী। ইহাদের মুখমগুলে ব্রহ্গ- 
তেজ ধবরাজ করিতেছে এবং তাহাতে তাহাদের শ্বেতরক্ত মুখমণ্ডল স্থ্য্য- 

শ্রেণীর অন্থৃকারী হইয়াছে” । খধিবুন্দের গাত্রবর্ণ বিভিন্ন ; তদনুসারে সেই 

সভা বিচিত্র রত্বরাজীর অন্ুকারী হইয়াছে । যদ্রপ মুক্াশ্রেণী পরম্পর 

পরস্পরের শোভা বৃদ্ধি করে, সেইরূপ, এই সভাস্থ খধিবৃন্দও পরস্পর 
পরস্পরের শোভ। বৃদ্ধি করিতেছেন*। দেখিলেই বোধ হয়, যেন শত 
শত হুর্য্যমগ্টলের একত্র সমাবেশ হইরাছে অথবা শত শত পুর্ণচন্্ 
উদ্দিত হইয়া জ্যোত্নারাশি বর্ষণ করিতেছে । এই নয়নমনোহারিণী 
সভ। দীর্ঘকাল চেষ্টার মহৎ ফল১* | পূর্বেই বলিয়াছি যে, এই সভায় 

নক্ষত্রমালামণ্ডিত নবজলধরের ন্যায় ব্যাসদেব বিরাজ করিতেছেন এবং 



ভু 

১১৬ বাণিষ্-মহারামায়ণ। হি 

তাঁরকাপরিবেষ্টিত হিমাংগুর ন্যায় নারদ মহর্ষিও অবস্থান করিতেছেন । 

অপরভাগে দেবগণ পরিবেষ্টিত ইন্দ্রের ন্যায় পুল্ত্য মুনি এবং ত্রিদশগণ 

বেষ্টিত আদিত্যের ন্যায় অঙ্গিরা মুনি অনির্বাচ্য শ্রোভা বিস্তার করতঃ 

এই সভায় উপবিষ্ট আছেন১১।১২। স্বর্গবাসী সিদ্ধগণ, দেবগণ ও দেবর্ষিগণ 

নভোমগ্ডল হইতে অবতরণ করিলে, বর্ণিতপ্রকারের দাশরথা সতা তীহা- 

দের সন্মানার্থ উখিত হইল১৩। এই সময়ে সমাগত বিমানবাসী ও 

সন্তাস্থিত মর্তাবাদী মিশ্রিত হইন্া অদ্ভুত শোভা! বিস্তৃত করিল এবং 

তাহাদের এ+-কান্তিতে দশ দিক্ উদ্ভাসিত হইল১৪। তাহাদের মধ্যে 

কাহার হস্তে বেণুদণ্ড, কাহার হস্তে লীলাপন্ন, (শৌভার্থ পরিগৃহীত পন্ম- 

পুষ্প), কাহার শিখাগ্রে দূর্ধাঙ্থুর এবং কাহার বা মন্তককেশে মণি 

রত্ব পরিশেভিভ রহিয়ছে১৫। কেহ স্ষটিকমালা, ক্ষেহ কুদ্রাক্ষমালা 

এবং কেহ বা হস্তে বলরীকত করিয়া মল্লিকীমালা ধারণ করিয়াছেন। 

কেহ পিঙ্গলবর্ণজটাজুটমণ্ডিত ১১৬ কেহ বা ক্ষীরধবলকেশে পরিশোভিত। 

কোন খধি চীর বসন, কোন দুনি বন্ধল বসন, কেহ বা কৌষেয় বসন 

পরিধান, করিয়া রহিয়াছেন। কাহীর কটিতটে চঞ্চল মেখলা, কাহার বা 

মুক্তামালা লখিত রহিয়াছেঃ*। বিমানচর দিদ্ধগণ ও দেবগণ এবম্প্রকারে 

সভা প্রবেশ করিলে, মহর্ষি বশিষ্ট ও বিশ্বামিত্র তাহাদের ক্রমানুসারে 

পুজা করিলেন। অর্ধ্য, পাদা, বিনয়বাক্য ও সাদর সম্ভাষণ প্রভৃতি যথা, 

যোগ্য উপচারে সন্মানিত করিলেন১৮। অনন্তর তাহারাও বশিষ্ঠকে ও 

বিশ্বামিত্রকে আদর পূর্বক পাদ্য, অর্ধ্য, বিনয়বাক্য গ্রতৃতি প্রদান দ্বারা 

সন্মানিত করিলেন১৯। রাজা দশরথ সমাগত দেবগণকে, দেবর্ষিগণকে 

ও দিদ্ধগণকে সর্বপ্রকার উপচারে সমাদর পূর্বক পুজা করিলেন এবং 

কুশলপ্রশ্নাদির দ্বারা তাহাদিগকে সমাদৃত করিলেন২*। ভূতঙ্পবিহারী ও 

ব্যোমবিহারী ফ্হাত্মগণ উক্তপ্রকার সম্ভাষণাদির দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে 

সম্মানিত করিয়া যথাযথ আসনে উপবিষ্ট হইলেন২১। অনস্তর সাধুবাদ 

ও পুষ্পবর্ষণ দ্বারা পুরোবর্ভী প্রণত রামচন্দ্রের অর্চনা অনুষ্টিত হইল২২। 

প্রথমতঃ রাঁজলক্মীবিভূষিত কমলগোচন রাম সতা মধ্যে উপবিষ্ট হই- 

লেন, অনন্তর বিশ্বীমিত্র, বশিষ্ঠ, বামদেব, দেবর্ষি নারদ, মুনিপুজব ব্যাস, 

মরীচি, দুর্বাসা, জঙ্গিরা, ভ্রতু, পুলস্ত্য, পুলহ, শরলোমা, বাৎস্তায়ন, 

তরদ্ধাজ, বানীকি, উদ্দালক, খচীক, শর্ধাতি ও চ্যবন প্রভৃতি রেদ- 



৩৩ সর্গ বৈরাগ্য প্রকরণ । ১১৭ 

বেদীক্পারগ জ্ঞাতজ্ঞে় মহাক্সা মহর্ধিগণ সেই সভার অধিনায়ক স্বরূপে 

অধিষ্ঠিত হইলেন২৩।২৭। অনস্তর বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র সহ নারদাঁদি খধি-. 

গণ বিনয়নম্র রামূচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন২৮-_ আহা ! 

কুমার রামচন্্র কি মনোহর, কল্যাণকর, বৈরাগ্যগর্ভ ও শাস্তপ্রসাদগ্ুণ- 

বিশিষ্ঠ বাক্য বলিয়াছেন !২* রাম5ন্দ্রের বিচারনিপ্পন্নার্ঘব্যঞ্জক, জ্ঞানগর্ড, 

আধ্যঙজনোচিত, সুম্পষ্ট, উদার অর্থাৎ ভাবগন্ভীর, হদয়ানন্দকর, নির্দোষ, 

্গষ্টাক্ষর, হিতজনক ও সন্তোষজনক বাক্য কোন্ ব্যক্তির বিন্ময় উৎ 
পাদন না করিবে ?৩০।৩১ শত শত ব্যক্তির মধ্যে দৈবাহ্ম্যককান কোন 

ব্যক্তি এরূপ উৎকৃষ্ট চিন্তোন্নরতিকারক ও বাঞ্চিতার্বোধনে সমর্থ বাকা 

বলিতে সমর্থ হয়ৎ২। বস্ততঃই রামসদৃশ স্থক্দর্শী ও প্রজ্ঞাশালী ব্যক্তি 
এ জগতে আর* নাই। হে কুমার রাম! তোমা ব্যতীত অন্য কাহার 

বিবেকফলশালিনী প্রজ্ঞা বিকপসিত হইতে দেখা যায় না। রামচন্দ্রের 

হৃদয়ে দেরূপ প্রজ্ঞরূপিনী দীপশিখা জাজ্ল্যমানা, এরূপ প্রজ্ঞাদীপ অন্ঠ 

কোন পুরুষের হৃদয়ে প্রজলিত হইলে তিনিও অপ্রার্কত পুরুষ বলিয়া! 

গণনীয় হন৩৩।৩৩। এই সংসারে অসংখ্য রক্তমাংসময় ও অস্থিময় যন্ত্র 
 (মঞ$জনব দেহ ) জন্মিয়াছে পরন্ত সে সকলে যথার্থ সচেতনতার অভাব দেখা 

যায়। অর্থাৎ তাহারা সচেতন হইয়াও গ্রকুতপক্ষে অচেতন, অজ্ঞ, বা জড়- 
তুল্য অবোধ। তাঁহারা কেবল বৃথা! শব্দ স্পর্শাদি বিষন্ন উপভোঁগ করিয়া 

বিনষ্ট হয়ত । যাহারা এই সংনারে সদসদ্বিবেচনাশূন্ত ও মুগ্ধপ্রান্ত হইয়! 
থাকে, যাহারা কেবল জন্ম, মরণ ও জরা এভৃতি দুঃখের অনুগাঁমী হইয়া কাল 
যাপন করে, তত্ববিচার করে ন1, তাহার! মানব হইয়াঁও পশু৩৬। অরিমর্দন 

রাঁম *্যেরূপ পুর্বাপরবিচারপরায়ণ ও সকলের অভিষ্টকলপ্রদ, এরূপ দ্বিতীয় 
ব্যক্তি অন্ত কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না৩৭। যেমন সহকাঁর তরু সর্বত্র সুলভ 

নহে, তেমনি, সর্বোত্রুষ্ট মাধুর্যযরসবিশিষ্ট সুফলপ্রদ যৌম্যদর্শন লোকও 
সুলভ নহে । বাম এই বাল্যাবস্থাতেই সংসারযাত্রার ফল সম্যক প্রকারে 
পরিজ্ঞাত হইয়াছেন ইহ! অন্ন আশ্চর্যের বিষয় নহে৯। ফলপত্রপুষ্পশালী 
স্থথারোহ $ সুদৃশ্য বৃক্ষ অনেক দেশে অনেক প্রকার দেখা যায় সত্য ) 

পরস্ত চন্দ্রনবৃক্ষ অন্য কুত্রাপি জন্মিতে দেখা যায় নাঃ*। অনেক ফল- 
পল্লপবাদিযুক্ত বৃক্ষ আছে (প্রত্যেক বনে) বটে; কিন্তু অপূর্ব চমৎকার 

লবঙ্গ সর্বত্র স্থলভ নহেঃ১। যেমন শারদীয় শশী হইতে স্ুুশীতল জ্যোবঙ্গা. 



১১৮ বাশিষ্ট মহা রামায়ণ । ৩৩সর্গ 

ও সুবুক্ষ হইতে সৌনদর্য্যগুণবিশিষ্ট মঞ্জরী ও স্থপুষ্প হইতে পরিমল-্রোত 
পাওয়া যায়, তেমনি, এই রাম হইতে আমর! চিত্তচমৎকারকারিণী 

বাণী' পাইতেছিঃ২। অহে দিজেন্ত্রগণ! এই অশেষ দৌষাকর সংসারে 

সার পদার্থ অতি ছুর্লভ। এই সংদারে যে সমস্ত ধীসম্পন্ন যশোনিধি 
ব্যক্তি সার পদার্থের নিমিত্ত যত গ্রকাশ করেন তীহারাই ধন্য ও 
তাহারাই শ্রেষ্ঠ পুরুষ। এই পৃথিবীতে রামচন্ত্রের সদৃশ বিবেকশালী 

উদারম্বভাব পুরুষ দৃষ্টিগোচর হয় না। বোধ হয়, পরেও আর কেহ 
হইবে না। ৫১৪হে মহর্ষিগণ! যদি আমরা রামচন্দ্রেরে লোক চমৎকার 
জনক এই প্রশ্ন সমুদায়ের অভিলধিত উত্তর প্রদান করিতে না পারি 
তাহ! হইলে জ।নিপাম, আমরা সকলেই নির্কোবিঃত।৪৬ | 

্রয়ন্ত্রিংশ মর্গ সমাপ্ত । 

সং 

বৈবাগ্যপ্রকবণ সম্পূর্ণ। 



বাশিষ্টমহারামায়ণ। 
২ শাাাীাটাশ্হিট €উ ক শিট 

মুমুক্ষু-ব্যবহার-প্রকরণ । 
শী শ্হাট ক বাজ-+ 

প্রথম সর্গ। 

সঃ 

বাক্মীকি বলিলেন, সভাপদগণ উচ্চৈঃস্বরে এই কথা কহিলে মহর্ষি 
বিশ্বামিত্র প্রফুল্ল হৃদয়ে পুরোবর্তী ব্লামচন্দ্রকে কহিতে লাগিলেন১ । 

হে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ রাঘব! তোমা কিছুই জানিতে অবশেষ নাই | যাছা॥ 
কিছু জ্ঞাতব্য তাহা তুমি স্বীয় সুক্ষ বুদ্ধির দ্বারা অবগত হইয়াছ২। 
'তোণ্মার টিত্ত স্বচ্ছমুকুরতুল্য নির্্মল। মুকুর যেমন অল্প পরিমার্জন 

অপেক্ষা করে; তেমনি, তোমার স্বচ্ছদর্পণসম বুদ্ধিও মার্জন মাত্র 

অপেক্ষিণী হইয়া আছে। (ভাবার্থ এই বে, তুমি যে অভিজ্ঞ হইয়াও 
প্রশ্ন করিতেছ তাহা কেবল বুদ্ধির মার্জনা ব্যতীত অন্য কিছুর জন্ নহে । 

বস্ততঃ প্রমাণ ও গুরূপদেশ ব্যতীত বিশ্বাস দৃঢ় হয় না)০। আমি 

বুঝিয়াছি, তোমাৰ মতি ভগবান্ মহর্ষি বেদব্যাসের পুজ শুকদেবের 

সদৃশী” তোমার বুদ্ধি অন্তরে অন্তরে সমুদায় জ্ঞাতব্য জানিয়াছে ১ 

কেবল বহিরে বিশ্রান্তি মাত্র (পরিতোষরূপা শাস্তি ) অপেক্ষা করিতেছে* । 

রাম কহিলেন, ভগবন্! ব্যাসপুত্র শুকদেব তত্বজ্ঞ হইয়াও কি 

নিমিত্ত অগ্রে শাস্তিস্থ লাভ করিতে সমর্থ হন নাই এবং কেনইবা। 
তিনি গুরূপদেশের অনন্তর শান্তিস্থথ লাভ করিয়াছিলেন ?ৎ 

বিশ্বামিন্ব বলিলেন, রাম ! ব্যাসপুত্র গুকদেবের বুত্তাস্ত তব বৃত্তা- 

স্তের অনুরূপ । যে ক্রমে তাহার মোক্ষ হইয়াছিল সে ক্রম ও বৃত্তাস্ত 
বলিতেছি শ্রবণ কর১। এই যে অগ্জনশৈলসমন্নিভ ভাসঙ্করসদৃশ ছ্যতিমান্ 

মহাপুরুষ তোমার পিতার পার্খবদেশে সুবর্ণময় সিংহালনে উপবিষ্ট" 



হত হাশিষ্ঠমহারামারণ। ১ সর্ম 

' আছেন, ইহার নাম ব্যাস" । ইহার গুক মামে এক সর্বশাস্ত্রবিশারদ 
॥ ও মহাপগ্রানত পুর হইয়াছিল; তিনি সাক্ষাৎ যজমুর্তির ন্যায় (মুষ্ঠিমান্ 

.বিষুর ন্যায়) ছিলেন | . মহামনা গুক মনে, মনে লোকধাত্রার 
বিষয় সর্ধদ্শাই বিচার . (পর্যালোচনা) করিতেন, তাহাতে তাহার 

: €তামার স্তা় বিবেক জ্ঞান উদ্দিত হইয়াছিল” | অতিমনম্থী শুক নিজ 
বৃদ্ধি বলে দীর্ঘকাল আত্মা কি অনাত্মা কি তাহ! বিচার করিয়া যাহা জত্য 
অর্থাৎ আত্ম! তাহ! পরমার্থরপে বিদ্িত হইয়া! ছিলেন১*। তিনি নিজ 
উৎপ্রেক্ষিতঞ্ক্জানে পরম বন্ত পাইলেন বটে; কিন্তু হাতে তাহার 
বিশ্রান্তি লাভ (শাস্তি বা মোক্ষ) হইল না। “ইহাই বস্তু” এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস 
আরোহণ না করায় পরমাত্মতত্বে তাহার অপরোক্ষ জ্ঞান দুরে অব- 
স্থিত রহিল১১। এই পর্য্যন্ত লাভ হইল যে, যেমন «চাতক ধারাধর- 
ধারা ভিন্ন অন্য জলে বিরত থাকে, ভোগ বিমুখ হয়, তেমনি, তিনিও 

এই সকল ক্ষণভঙ্্র ভোগে বিরত ও স্ুস্থিরচিত্ত হইয়া থাকিলেন১২। 
একনা এই নিম্জল চিত্ত শুক সুমের পর্বতের নির্জন প্রদেশে অব- 

স্থিত মুহ্র্ষি ক্-দ্ৈপায়নকে ভক্তি সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন১১। 
পিতঃ! কি প্রকারে এই সংসারাড়ম্বর উৎপন্ন হইয়াছে? * 'এবং কোন্ 

সময়ে ইহা উপশম প্রাপ্ত হইবে? ইহার পরিমাণ কি ও'গা কাহাঁর ?+ 
€এই সমস্ত আমার নিকট কীর্তন করুন)১৪। অনন্তর দেই মহর্ষি, 

আত্ম কর্তৃক এরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তাহাকে সমুধ্ধীয় বক্তব্য যর্থা 

ব্থ রূপে বলিলেন১৫) কিন্তু শুক পিতাঁর দেই সকল বাকা পর্য্যাপ্ত 
শ্নে করিলেন না। তিনি ভাঁবিলেন, আমি দ্বীয় বুদ্ধি বলে এ সমস্তই 
অবগত হইয়াছি; পিতা তদপেক্ষা কিছু বিশেষ বলিলেন নাঅথব 

বলিতে পারিলেন না১৬। পরে ভগখান্ ব্যাস পুত্রের মনোভাব বুঝিতে 
পারিয়া পুনর্ধার বলিলেন, পুভ্র! আমি সম্যক প্রকারে তত্ব অবগত 

নহি । এই পৃথিবীতে জনক নামে এক প্রসিদ্ধ মহীপতি আছেন, 
তিনি সমস্ত বেদ্য বিদ্দিত আছেন। তুমি তাহার নিকট গমন কর। 

ং 
শপস্পী পপস পি পিপল শাপীোপিশীশশীাাটা্শীশাা শশা শীাটী শীীশীপিিতপশিশীশীি০শীী শশী শীশ্ীাশীশী শীশীশী শশীিিশীটশশিশিশিশট। 

* আড়নম্বর _পয়বঞ্চনার্থ কৃত্রিম চেষ্টা বিশেষ । জীব সংসারের নিকট জানে বঞ্চিত 
থাকার সংসারকে আড়ম্বর বলা হইয়াছে। 

কাহার? এই প্রশ্নের বিবরণ এই যে, দেহের সংসার? কি ইন্রিয়ের সংসার? কি 

প্রাণ, মন ও বুদ্ধির সংসার? কি আত্মার সংসার? অথবা মিলিত মমুদায়ের সংসার ? 
€ 



১ সর্গ মুমুক্ষু-ব্যবহার- প্রকরণ । ২. 

করিলে সমুদাক় তত্ব জ্ঞাত হইতে পারিবে১৮। পিতা ব্যাস এই কথা 
কৃহিলে পুন্র শুক স্থমের হইতে পৃথিবীতলে অবতীর্ণ হইলেন এবং 
যে স্থানে জনকপালিতা বিদেহনগরী, সেই স্থানে গমন করিলেন১৯। 
শুক বিদেহপুরী মিখিল! প্রাপ্ত হইলে দৌবারিক গণ মহাঁরাঁজা জনক+কে 
এই বলিয়া বিজ্ঞাপিত করিল। "মহারাজ ! ব্যাসপুক্র শুক দ্বার দেশে 
দণ্ডায়মান আছেন।” অনন্তর মহারাজ জনক শুক দেবের জ্ঞান পরিক্ষার্থ 
প্রথমতঃ অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্বক “থাকুক” এই মাত্র বলিয়া সাত ,দিন্ মৌন 
থাকিলেন, কোন কিছু বলিয়া পাঠাইলেন না২*। এদিকে শুক উন্মনা 
হইয়া সেই স্থানে সাত দিন সাত রাত্র অতিবাহিত করিলেন। সপ্তাহ 
অতীত হইলে পর মহারাজ জনক তাহাকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাই- 
পেন। প্রবেশ করাইলেন বটে; কিন্ত আরও সাত দিবস অদৃশ্ত থাকি- 
লেন। শুক পুনঃ পুনঃ “রাজা কোথা ?” এপ জিজ্ঞাসা করিলেও 
কেহই সে কথার প্রত্যুন্তর দিল না। এদিকে শুকদেব জনকের দর্শন 
ন। পাইয়া দিন দিন অধিক ছুর্মনাষমান হইতে লাগিলেন । দেই রাঁজ- 
অন্তঃপুরমধ্যে বিবিধ বিলাসশালিনী নূপলাবণ্যবতী কামিনী গণ কর্তৃক 
নানাপ্রকার ভোজ্য ভোগ্য সামী দ্বারা তাহার সপর্ধযা (সেবা) হইতে 
৫ আশ্চর্যের বিষয় এই বে, যেমন মৃছুপমীরণ বদ্ধমূল অচল 
ধালিত করিতে পারে না, তেমনি, সেই সমস্ত ভোগস্থথ মহাযোগী 

উকপ্নেবের মন কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারিল না২৯।২। সেই। সপ্তাহ 
কাল তিনি ধ্যানী মৌনী আম্মনিষ্ঠ ও স্বস্থ অর্থাৎ বিকার পরিহীন 
হতরাং অচঞ্চল ও পৃর্ণচন্দ্রসদৃশপ্রসন্নবদনে অতিবাহিত করিলেন২৬ | 
বহারাজ নক এবম্প্রকার পরীক্ষার দ্বারা প্রমুদিতাত্মা শুকদেবের স্বভাব 
র্বতোভাবে বিদ্ধিত হইলেন, অনস্থর তাহাকে স্বসমীপে আনয়ন পূর্বক 
প্রণাম করিলেন২"। প্রণামান্তে স্বাগত প্রশ্ন, অনস্তর আগমনের কারণ 
উন্তাসা করিলেন। জনক কহিলেন, হে শুক! তুমি এই জগতের সমুদায় 
টাধ্য নিংশেষিতরূপে অবগত হইয়াছ এবং সকল মনোরথ প্রাপ্ত হইয়াছ। 

এক্ষণে তোমার. অভিলাষ কি তাহা আমায় ৰবল। তোমার আগমন 

উভ হউক২৮৭ 
শুকদেব বলিলেন, গুরো! এই সংসার আড়ম্বর কি প্রকারে 

ইৎপন্ন হইয়াছে এবং কিরূপেই বা ইহার শাস্তি হয়, তাহা আমাকে 
১৬ 



পা 

১২২ বাশিষ্ঠ মহাঁরামায়ণ। ১ মর্ম 

গীপ্র বলুন২৯। (মামি নিজ্ঞাত হইবার জন্য শিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছি।) 

বিশ্বামিত্র বলিলেন, হে রাম! জনক পররূপে জিজ্ঞাসিত হইলে, 

ইতি পূর্বে ব্যাস দেকপ কথিয়/ছিলেন, এক্ষণে জনকও অবিকল দেই- 

বপ বলিলেন*? | 

গুনিবা শুকর্দেন বলিলেন, আমি বিবেকের (তন্ববিচারের ) দ্বারা , 

আপনা আপনি এই সমন্্ বিদিত হইয়াছি এবং পিতাকে জিজ্ঞামা 

করাঁফ তিনিও আমাকে, আপনি দাহা বণিলেন তাহাই বপিয়াছিলেন। 

হে বাক্সিশেষ্ঠট ! আপনি যাহা বা থে তত্ব বলিলেন, এ তত্ব শান্তেও 

দৃষ্ট হয়১৩২। আমি নিশ্চয় করিয়াছি যে, এই দগ্ধ সংসার কেব্ণ 

মাত্র স্বকীর কল্পনায় সমুখি হইয়াছে এবং কল্পনার ক্ষয় হইলে ইহাও 

ক্ষয় গ্রাপু হয়। সুতরাং ইহা নিতান্ত নিঃসারহ৩। হে মহাবাহো ! আমি 

বিবেক গ্রভন উতপ্রেক্ষায় অর্থাৎ বিচার দ্বারা ঘাহা স্থির করিয়াছি তাহা 

আপনার নিকট ব্যক্ত করিলাম। ইহা তথ্যতৃত কি না তাহা আপনি 

আমাকে শাপ্ধ বলুন। নদিও বিচার গ্রভব উত্ত তথ্য সত্য) তথাপি উহা 

ঘাহঁতে অচল হর, স্থিবভা প্রাপ্ত হয়, আম্জতি আপনি তাহাই ককন। 

আমার চিন্ত সংশরাক্রান্ত হইনা ভ্রিজগৎ ভ্রমণ করিতেছে অথাৎ ইহা 

আন্মতত্ব কি ইহা আত্মতত্ব এবন্প্রকাবে দোদুল্যমান হইতেছে ও 

তচ্গনিত ভ্রান্তি আমাকে আবগন্ন করিত্বাছে। এক্ষণে আপনি আমার 

পরিক্রতা। আগার বিশ্বাস এই যে, আমি আপনার নিকটেই বিশ্রান্ি। 

লাভ করিতে পারিবও+ | 

জনক বণিলেন, হে মননরাল। তুমি স্বয়ং যাহা জ্ঞাত হ্ইয়াছ ও 

গুকমুগে যাহা অবণ করিয়া তাছাহ অবধাপিত। অতঃপর, আৰ 

কোন অবধারণ অর্থাৎ নিশ্চন নাই। হে শুক! অবিচ্ছিন্ন চিন্ময় এক 

মার পরমায়া ভিন্ন অন্ত কিছু নাই। সেই একাদ্ধয় পরমাত্মা স্বীয় 

সঙ্কর্নেব বন্য হইয়া সংপারী ও জীবভাবে বদ্ধ হইয়াছেন, এবং ইনি যখন 

নিঃদঙ্ষল্প হইবেন তখন ইনি এই সমনারপদ্ধন হইতে মুক্ত হইবেন৩। 

তুমি অবশ্ঠদ্দে্র বিষয় সুব্যক্ত রূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছ, ওরশ্বর্ধ্য ভোগে 

ও দৃশ্য বপ্ততে তোমার বৈরাগ্য জন্মিরাছে, স্থতরাং তুমি মহায্মা১| 

হে শিশুমহাবীব ! ভোগ এক গ্রকাব রোগ বিশেষ এবং তাহান্রঅতিশধিত 

দীর্ঘ। গন কুমি এই বাল্যকালেই তাহাতে পিরিত হইরাছ, খন, 



১ সর্ণ মুমুক্ষ বাবহার- প্রকরণ । ১২৩ 

তোম[কে* মহাবীর বৈ আর কি বলিতে পারি? তুমি যাহ! জানিবার 

জন্য বাগ্র, তোমার সেই জিজ্ঞাসিত বিষয় বলিলাম, এক্ষণে অন্য কি 

“শুনিতে ইচ্ছুক তাহা বলত৮। তোমাৰ শিতা ব্যাস সমুদায় জ্ঞানের 

আকর। তুমি যদ্রপ পুর্ণজ্ঞানী হইয়ছ, তিনি দীর্ঘকাল তপস্তা করি- 
যাও একপ পুর্ণ জ্ঞান লাভ কবিতে পারেন নাইও৯। আমি মহর্ষি 

বশিষ্ঠের ও ব্যাসের শিষ্য এবং তুমি তাহার (ব্যাসের ) পুত্র ও শিষ্য। 

বিশেষতঃ তোমার ভোগবাসনা যার পর নাই তন্তা প্রাপ্ত অর্থাণচ দগ্ধ 

হইয়া গিয়াছে । সে নিমিত্ত তুমি আমা 'অপেক্ষা অতাধিকঁ শ্রেষ্ঠগ* | 
হে ত্রঙ্গন! তুমি যাহা পাইবাব তাহা পাইয়।ছ। তোমার চিত্ত এক্ষণে 
পুর্ণ । তুমি আর দৃশ্ত বস্তুতে নিমগ্র নহ; সুতরাং তুমি মুক্ত হইয়।ছ। 
এক্ষণে স"শয় পরিত্যাগ কর*১। 

অনন্তর শুকদেব মহাত্সা জনকেব নিকট এইবপ এইবপ উপদেশ 
লাঁত করিয়া ছিন্সসংশয় হইলেন । তখন তিনি নিতান্ত নিশ্মীল পরমাত্মায় 
চিত্ত সমাধান পূর্বক মৌনভাবে অবশ্থিতি করিতে ল'গিলেন*১। অনস্তর 
শোক, ভন্ব, আঁয়াস ও সব্ধপ্রকারচেষ্টাপরিশৃন্ত ও ছিশ্নসশর ভইয। 
সম:খিপিদ্ধির নিমিত্ত অনিন্দিত স্ুমের শৈলে গমন করিলেন*৩। 

অনন্তর তত্রত্য সিদ্ধাশ্রমে গমন করতঃ গিরিকল্পসমাধিযোগে (ধে ঘোঁগে 

পাহাড়ের ভ্যাষ নিষ্পন্দ হয়া মাষ সেই দোগে) দশ সহ্ত্র বর্ষ 
অতিবাহিত করিয়া! 'ভৈলহীন দীপের গায় অল্পে অল্ে পরমাত্মাতে 

নির্ধাপিত হইলেন অর্থাৎ একীভূত তইলেন। 

হে রামচন্দ্র! নেষন সলিলকণা বিলীন হইয়া মাষ, তাহার শ্যাষ 
শুকদেবও উতক্তগরকারে সকল কলঙ্ক (অবিবেক ও অবিবেকেব বাধ্য 
দৃষ্য দর্শন) পবিহাৰ পুর্বক্ক বিশ্তদ্ধটিভ্ভ হইঘা পলাৎপৰ পবমাস্মার 

পবম পবিত্র পদে একীড়ত হইযাছিলেন ৭ । 

| পথম মণ সমাপু। 
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সত 

শিশ্বামির বলিলেন, হে র।মচন্ত্র! যেমন সেই ধ্যাসপুত্র শুক দেবেব 

মার্ত মনোমালিন্য মাঞ্জনের প্রয়োজন ছিল এবং সেই নিমিত্ুই তীহার 

জনক রাজার নিকট উপদেশ গ্রহণ আবশ্ঠক হইয়াছিল, তেমনি, তোমা 

রও মাত্র মনৌমল দূরীকরণ প্রয়োজনীয় ও তদর্থ উপদেশ গ্রহণ আব. 

হ্তক১। মহামুনি বিশ্বামির রামচন্দ্রকে এইরূপ বলিয়া সমাগত মুনি 

গণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বলিতে লগিলেন। ওহে মুনীশ্বরগণ ! রামচন্ত্ 

জ্ঞে় বিষয় সমস্ত উত্তম রূপে পরিজ্ঞাত হইযাছেন। এই রাম নিতান্ত 

সদৃদ্ধিশাণী। যেমন রোগ ভোগে কাহারও রুচি (ইচ্ছা) হয় না, তেমনি, 

সদৃদ্ধিশালী রামের বিষয় ভোগে অকচি দুষ্ট হইতেছে । যাহাদের চিত্ত 

পরম জেন ব্রহ্ম জানিয়াছে ও বুঝিয়াছে, বিষয় ভোগে রুচি না হওয়াই 

তাহাদের বাহিক লক্ষণ। বস্তুতঃই তত্বজ্ঞান হইলে তখন তাহার বিষয় 

ভোগে প্রবৃত্তি থাকে না*। থাকিলে তদভোগবাসনার দ্বারা সংসারে দুঢ 

বদ্ধ হইতে হয পরস্ত ভোগবাসন। ক্ষীণ হইলে সংসারবদ্ধন শিগিল হইযা 

যায়* | অনন্তর রামচন্দ্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিতে পলাগি 

লেন। অহে রমচন্ত্র! পঙিতেরা বিষয়বাসনাকে বন্ধন এব বিষয়বাঁপনার 

বিনাশকে মোক্ষ বলিয়। নিদেশ করিয়া থাকেন। মনুষ্য দিগের মধ্যে 

আত্মবিষয়ক আপাত (পরোক্ষ) জ্ঞান প্রায়ই হইতে দেখা যায়, কিছু 
বৈরাগ্যপ্রভব তাহার (আত্মতন্রের) সাক্ষাৎকার কাহার কাহার অতি 

কষ্টে হইয়া থাকেৎ।৬। মে বাক্তি সম্যক প্রকারে আল্মদর্শী হয় সেই 

ব্যক্তিই যথার্থ আত্মজ্ঞ, যথার্থ জ্ঞ।তজ্ঞের (জ্ঞাতব্য জ্ঞানে কৃতার্থ), এবং 

পণ্ডিত। ভোগ সকল তাদৃশ মহাপুরুষকে কদাচ আকর্ষণ করিতে 

পারে না"। (যাহারা আগাতদশী তাহারা কদাচ পরবৈরাগ্য লাভে 

সমর্থ হয় না)। যাহাদের এশর্ধ্য, যশঃ, পুণ্য, এশবর্ধযলাভ ও কল্যাণ 

প্রাপ্তি প্রভৃতি বিষয়ে কোনপ্রকার অভিসন্ধি বা উদ্দেস্ত নাই, অঞ্চ 
ভোগবিমুখ ; ইহসংসারে তাদৃশ মহাপুরুষেরাই জীবনুক্ত নামে প্রখ্যাত” । 



২ সর্দ মুমুক্ষু বাবহ।র- প্রকরণ । ১২৫ 

যেমন মক্ষভূমিতে লতার উৎপত্তি হয় না, তেমনি, যাবৎ না তত্- 

জ্ঞানের উদয় হয় তাবৎ বিষয়বৈর।গঠও জন্মে না*। হে মুনিগণ! 

আমি সেই জন্যই বলিতেছি. ঘে, আমাদের এই রঘুচুড়ামণি রাম পরম 

তত্রজ্ঞান লাভ করিয়াছেন; সেই কারণে পরম রমণীয় ভোগ্য বস্ত 

সকল ইহার মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইতেছে না১০। অহে মুনিগণ ! 

রাম অন্তরে যাহ! জাঁনিরাছেন তাহ যথার্থ, অর্থাৎ অসংশয়িত আত্মতত্ব 

হইলেও পরোপকার কারণে বশিষ্ঠ প্রভৃতি সদ্গুরুর মুখে তাহা পুনঃ 

শ্রবণ করিবেন এবং তাহাতেই ইহার চিন্তবিশ্রান্তি হইবে১১। **রামের 

বুদ্ধি শর২কালের শোভার ন্তার নিতান্ত নির্মাল হইয়াছে, কেবল মাত্র 

কেবলীভাব অর্থাৎ অদ্বয়চিন্নানাবশেষ হওয়া "অবরুদ্ধ আছে১২। তদর্থ 

অর্থহ মহাক্সা বামচন্দ্রেৰ চিন্তবিশান্তির নিমিত্ত রঘুকুলগুরু সর্কাজ্ঞ সর্ব- 

সাঙ্গী কালত্রধদর্শী নিশ্মলজ্ঞানসম্পন্ন শ্রীমান বন্িষ্ঠদেব যুক্তিসহকারে 

ইহাকে তন্বোপদেশ প্রদান করুন১৩।১৭ | -হে ভগবন্ বশিষ্ঠদেব ! পুর্বে 

তোমার সহিত আমার বিরোধ উপস্থিত হইলে আমাদিগের বৈরশাস্তির 

নিমিত্ত ও ধীমান মুনিগণের পরম মঙ্গলার্থ বুক্ষলতাঁসমাঁকীর্ণ নিষধ 

ভূধধের (নিষধ নামে এক পর্বত আছে) প্রস্থদেশে ভগবান কমল- 

পেনি ঘে সমস্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন সে সকল কি তোমার 

স্মরণ হয় ?১৭।১৬ সেই সময়ে ভগবান্ কমলযোনি যে সকল শ্রেয়ঃসাধন 

উত্কুষ্ট জ্ঞান উপদেশ করির।ছিলেন, তন্মধ্য হইতে যে জ্ঞান যুক্তিযুক্ত, 

ঘে জ্ঞানে জাবের সাংসারিক বাসনা বিনষ্ট হম, ঘেমন প্রভাকক্জের উদয়ে 

অধ্ধকার দূরীভূত হয় তেমনি ঘে জ্ঞানের উদয়ে আত্মবিষয়ক অজ্ঞান- 

তিমির বিনষ্ট হয়, সেই পুক্তিযুক্ত জ্ঞান আপনার এই শিষ্য রামচন্দ্রকে 

উপদেশ করুন, তৎশ্রবণে ইনিও .বিশ্রান্ত হউন। অর্থাৎ মোক্ষনামক 

পরমশাপ্তি প্রাপ্ত হউন১৭।১৮। রাীমকে উপদেশ করায় আপনার অল্প- 

* অভিপ্রায় এই যে, রাম পরমজ্ঞানী হইলেও লোকহিতার্থে গুরুপদেশের প্রার্থী হইয়া- 

ছেন। াহ।র মনোভ।ব এই বে, এই উপলক্ষ্যে অন্যান্য ধিকাবী পুরুষেরাঁও উপদেশ শুনিয়। 

আমাৰ স্তায় চিন্তবিশ্রান্তি লাভ করুক । অথবা তিনি পরমতত্ব কি তাহা মনে মলে বুঝিয়ও 

দু বিশ্বাসের অভাবে অতন্বজ্ঞের স্কায় অসথথী আছেন, ভাই তিনি বিশ্বাস আনয়নার্থ উপদেশ 

আকাক্ষা। করিতেছেন। উপদেশের প্রভাবে অবিশ্বাস দূবীভূত হইবে, অনন্তর শাস্তিলীভ 

করি:বন। 
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মাও কদর্থনা নাই অর্থাৎ বু ক্লেশ হইবেক না। * যেমন নির্ধ্ল মুকুষে 

রক্তরি* বণ অনারাসে প্রতিফলিত হয়, সেইরূপ, গতকল্ঞষ বামচন্দ্রকে 

উপদেশ কবিলে সে উপদেশ ইহার চিত্তে সহজে গ্রতিরঞ্জিত হইবে। " 

রামকে উপদেশ করা আপনার বহ্বায়াসপাধা হইবে না১৯। হে ব্রহ্ধন্! 

সাধুদিগের তাহাই জ্ঞান, তাহাই শান্ত্রাথবোপ এবং তাহাই এশংসণীয় 

পাণ্তিত্য, যাহা বিরক্ত সৎশিধ্যেব প্রতি উপদেশ প্রদান করা বায়+"। 

বিষয়টুবরাগ্যবিধান অপার্রে উপদেশ প্রধান করিলে তাহা কেবল কুকুর 

চণ্মস্থিত দুগ্ধের হ্ঠায় অপবিব্রচা প্রাপ্ত হয় মাত্র, অন্ত কিছু হয় না২১। 

হে গ্রভো! বীতরাগা, ভয়ক্রোধবিবজ্জিত অভিমানশুন্ত ও পাপরহিত 

ভবাদূশ ব্যক্তিরা ঘাহাদিগকে উপদেশ প্রদান করেন তাহাদিগের অন্ন 

মাত্রও বুদ্ধিনাপিন্য থাকে না২২। 

বান্ণাকি কহিলেন, গ।খিভনর বিশ্বামিত্র এই কথা কহিলে, বাস 

ও নারদগ্রমুখ মহর্ষিগণ সাধুবাদ প্রন পূর্বক তীয় বাকের বিস্তর 

প্রশংসা করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর মহারাজ দশরথের পার্শবর্তী, ত্রক্মার পুভ্র ও সাক্ষাৎ ত্রহ্থাব 

সদৃশ মহাতেজ| মহর্ষি বশিষ্টদেব বগিতে লাগিলেন৯৩৯*। বলিলেন, হে 

মুনে! আপনি ঘাহা আদেশ করিতেছেন তাহা আমি নিকিঘ্বে সম্পন্ন 

করিব। কোন্ সমর্থ বাক্তি সাধুবাক্য লঙ্ঘন করিতে পারে ?১৫ হে 

সাধো ! ঘদপ সমুজ্জণ দীপালেক দ্বাবা বাত্রিকালীন অন্ধকার বিনষ্ট হয, 

তদ্দপ, মামি জ্ঞানোপদেশ গ্রদান দ্বারা মহারাজ দশখরথের প্ুজদিগের 

গমুদয় মনোমাপিগ্ত গুপীতৃত করিব২৬। পুর্বে নিষধপর্বতমান্থতে ভগ- 

বান্ পদ্মবেনি সংপাবশাপ্তির নিমিও আমাদিগকে যে সমস্ত উপদেশ 

প্রদান করিয়ছিলেন, তত্সমুদম়্ আগার অন্ততকবণে অদ্যাপি জাগঝক 

রঙ্যাচে২৭। 

বান্মাকি বলিলেন, মহারাজ! 1 রঘুধংশগুরু মহাত্মা মহর্ষি বশি্ট এ 
কথা বলিরা মহোত্সাহ সহকারে লোকরুন্দের অজ্ঞতাশান্তির নিমিত্ত 

পরম প্দ মোক্ষপাভের নিদানডূত বকা সকল বলিতে লাগিলেন২৬। 
দ্বিতীয় সগ সমাপ্ত। 

1 ইহা অধিষ্ঠনেমির মধ্ষোধন। প্রগমে বাল্ীকি মুনি অবিষ্টনেমি কর্তৃক জিজ্ঞাদিত 
হইয়া! পর পর বণিঠ রাম সণ্যাদায্বক মন্দর্ত বলিয়া আসিতেছেশ। 



তৃতীয় সর্গ। 

বশি্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! ভগবান কমলযোনি স্থষ্টির আদিতে লোক 

সম্দায়ের ছুইখণ্াা ওর নিমিত্ত যে জ্ঞানশান্ত্র বলিয়ছিলেন, আমি তোমার 

নিকট সেই জ্ঞানশ।স্্র কীর্তন করি, অবহিত হইয়া! শ্রবণ কর১।% 

রম কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমাকে মোক্ষশান্ত্র বপিবেন রলিঘা! 
প্রতিজ্ঞা করিলেন, পরস্ত তাহা আমি পরে শ্রবণ করিব, সম্প্রতি 

আমার যে মহান সংশয় উপস্থিত হইয়াছে অগ্রে তাহা বিদুরিত ককন২। 
হে মুনে ! ভগবান্ শুকদেবের পিতা ব্যাস সর্বজ্ঞ সর্বগুরু ও মহাত্মা । 

ঠিনি বিদেহমুক্ত হইলেন না কিন্ত তীহার পুক্র শুক মুক্ত হইলেন। 

ইহার কারণ কি তাহা আমার অগ্রে বলুনহ। 
বশিঠ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! আবণ কর। পরম সৃর্যের প্রকাশের মধো 

ঘে সকল ত্রিজগং দূপ ত্রননেশু প্রবাহক্রমে সমুখ্পন্ন হইতেছে ও তাহাতে 

খিলীন হইতেছে, সেই সমস্ত এসবেণুর সংখ্যা অথাৎ ইয়ন্তা নাই*। * এই 

নিপামান কালপেও নে কত কে।টা ব্রঙ্গাণ্ড আছে তাহাই বা কে গণনা 

কবিণা বলিতে পারে ?« ভবিষ্যতে অথাখ আগামী কালে সেই পরমাস্ম- 

সমদ্রে দে সকল জগহস্থষ্টিপ তরঙ্গ উঠিবে, তাহার কথা পধ্যন্ত 

বলিতে কেহ সাহসী হয় না৬। 

বাম কহিলেন, মহর্ষে। মে সকল জগৎ স্থ্ট হইয়া! গিয়াছে 'ও হই- 

বেক, তাহার সংখ্যা করিতে যে কাহার শক্তি নাই আমি তাহা বাঁদিত 
আছি। সে সকল কণা দুরে থাকুক, এক্ষণে বর্তমান অনন্ত সৃষ্টির 

+ স্্্য প্রকাশকপী ও জগতের প্রকাশক । নিনি তাদৃশ সুয্যেব প্রকাশক তিনি 

পরম ক্যা । ইহাবই নাম পবমান্ম।। পুবেদ এই পবনায্ায় অসংখ্য অনন্ত জগৎ উৎপন্ন ও 

বিলীন হইয। শিয়াছে। প্রত্যেক স্ৃপ্টিক।লে পরিমিত ভ্রিগগৎ্থ ছাড়। অপরিনিত ত্রিজগৎ 

কোন্ গনক্ষা প্রদেশে স্ষ্ট হইয়াছিন হাহা কে বলিতে পাবে । স্থতবাং এই পবিমিত ত্রিজগৎ 

সে ভাবে একটা ত্রসরেণু। এক এক জগৎ এক একটা পরমাণুঁ-তাহার সমাহারে ত্রসরেণু। 

স্থতবা” কোথা ক ব্যাস ও কোখায় কত শুক আছে, ছিল বা হইবে, ভাহ| কে বলিতে 
পাবে) 
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বিষয় কিরূপে অবগত হইতে পারা যায় তাহার উপায়” উপদেশ 
করুন্। 

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব পশ্ত, পক্ষী, মন্ুষা, দেবতা, ইত্যাদি ইত্যাদি" 

প্রধান প্রাণীর মব্যে যখন থে প্রাণী যে প্রদেশে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, 

মৃত্রুগ্রামে নিপতিত হয়, সে প্রাণী সেই প্রদেশে তখনই ব্র্গাগুত্রয 
(স্বর্গ, মর্তা, পাতাল, ) দেখিতে পায়”। যাহার অন্ত নাম চিত্ৃশরীব 

ও সুক্মশরীর, সেই আতিবাহিক (জীব মরণের অব্যবহিত পরে যে 

শরীরে অবস্থান করে দেই শরীর আতিব/হিক) শরীরে বুদ্ধাপলক্ষিত 

আকাশে অর্থাৎ (হৃদয়কাশে) বিভ্রান্তি বশতঃ বাসনাময় শুক্র জগত্রয় 

অনুভব করে। অর্থাৎ শাস্ত্রোন্ত ক্রমে সেই সেই বাসনাময় শরীর প্রাপ্ত 

হয়। বাস্তবপক্ষে, ব্যোমাত্বা অর্থাৎ পরমাত্মা নামক চিদ।কাশ জন্মাদিবিকার 

বিবঞ্জিত৯। কোটী কেটা প্রাণী এ প্রকার মৃতা অন্ুভব করিয়াছে, 
করিতেছে ও করিবে । তাহারা মৃত্রার পুর্বে জীবদ্দশায় যে সকল 

জগৎ দর্শন করে অর্থাৎ পৃশ্ব দেখে; তন্মধো, ঘে জগতে বা যে দৃশ্তে 

যাহার অ।শ। বা বাসনা (সংস্কার) বদ্ধমূল হয়, মৃত্যু সময়ে তাহাদের 

জদয়াকাশে সেই দৃশ্ঠই উদ্দিত অর্থাত স্ষবিত হয ও মরণাস্তর সে সেই দৃপ্ত 

অর্থাৎ সেই জগৎ প্রাপ্ত হয়। ফলিতার্থ_-সেই সমুদীয় জগৎ বসন বিশে. 

ষের বিলাপ ব্যতীত-অন্য কিছু নহে১০| যে কিছু জগত, যে কিছু দৃপ্ত, 

অমস্তই সংকল্পনিশ্মিত। ঘেমন মনোরাজ্য, যেমন ইঞ্ জাল, যেমন কগার 

অর্থের প্রতিভা, যেমন বায়ুরোগীর ভূত্রমণ ভ্রম, যেমন বালবিভীধিকার্থ 
প্রন্তত পিশাচ, যেমন আকাশে মুক্তাবলী, যেমন নৌকারোহীর দৃষ্টিতে 
তীরতরুর প্রচলন, যেমন স্বপ্নসন্দর্শন, যেমন স্মৃতিজাত খপুষ্প,-জগদর্শন 

বা সংসারদর্শন ঠিক দেইবপ। মৃদ্তাপ্রাপ্ত ও জন্মপ্রাপ্ত জীব আপনার 
অন্তর মধোই এরূপ অবভাপমর জগৎ সংসার দশন বা অনুভব করে, 

অন্য কোথাও গমন করিয়া দেখে না১১।১৩। ইহ শরীরে যে জগৎ, দেখে, 

মৃত্যুর পর তাহাই পুনঃ তাহার স্বৃতিপথে উপস্থিত হয় এবং" জনের 

পরেও আবার তাহাই অনুভব করে। জগৎ অলীক হইলেও মরণোত্তর 

জীবগণ অতিপরিচয়ের গ্রভাবে তাহার জ্ঞান প্রাপ্ত হয় ও পরকালের নিয়মে 

স্থলতা প্রাপ্ত হয়। স্থূলতা প্রাপ্ত হইয়। পুনর্বার তাহা চৈতন্তাকাশে প্রকাশমান 

হইতে থাঁক। ইহাকেই ইহলোক ও পরলোক বলে১৪। জীব জন্ম গ্রহণ 
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অবধি মর্রগ পর্য্যন্ত যে সচেষ্ট থাকে, তাহাই তাহার ইহলোক এবং 

মরণ বা মরণোত্বর যে পুনর্জন্ম (অন্যদেহপ্রাপ্তি ) হয়, সংক্ষেপতঃ, তীছাই 
তাহার পরলোক১ ৫ । 

এই সংসারে জীবগণ খৃহীত স্ুল দেহ পরিত্যাগ করিলেও তন্মধ্যে 

যে বপনামন্ব অন্ত দেহ বিদ্যমান থাকে, তাহাও সংসারের অস্তর্গত। 
সংসারী জীব তাহারই অন্ুবলে দেহাবসানে পুনরায় দেহাস্তর প্রাপ্ত 
হয়। এই স্থুল দেহের ন্যায় অন্ত ছুই দেহও কদলীত্বকের অন্থুরূপে পরম 
পুরুষকে আবৃত করিয়া রাখিয়়াছে৯৬। পৃথিব্যা্দি পঞ্চ মহাভূত্ত, জগৎ ও 

জগতেন্ন ক্রম, (স্যট্টির ক্রম অর্থাৎ পুর্বাপর ঘটন বা কারণ-কা্য-ভাঁব ) 

সমন্তই অলীক। তথাপি ইহাতে জীবের জগদ্ভ্রম বিদ্যমান আছে১৭। 
অনাদি অবিদ্য! তাহার মূল। অনাদি অবিদ্য স্থষ্টিবপচঞ্চলতরঙ্গশালিনী 

স্থদীর্ঘ! নদীর অন্গরূপা | হে রাম! অতিবিস্তীর্ণ মহাসমুদ্রস্থানীয় পরমাত্মার 

সষ্টিরূপ উত্তাল তরঙ্ক পুনঃ পুনঃ উখিত ও লয় প্রাপ্ত হইভেছে১৮।১৯। 

সেই সমস্ত তরঙ্গের মধ্যে কতকগুলি পুরাতন ও কতকণ্ডপি নৃতন। 

তন্মধ্যে কতকগুলি মনে ও গুণে সর্ধতোভাবে সমান, কতকগুলি 

অধ্সমান৮ এবং কতকগুলি সর্বপেক্গ। উত্কৃষ্ট২৭ | সর্বশান্ত্বিশারদ 

এই মহর্ষি বেদন্যাস স্থষ্টিতরক্ষের ঘাত্রিংশ তরঙ্গ, ইহা আমি স্মরণ করিতে 

পারিতেছি। সেই সেই তরঙ্গের মধ্যে দ্বাদশ তরঙ্ষ কুল, আচার, জীবন, 

চেষ্টু, আফুঃ, সর্দাংশে মান এবং অন্ত দশ তরক্গও জ্ঞানাদি বিষয়ে সমান । 
অবশিষ্ট তরঙ্গ কুলবিলক্ষণ অর্থাৎ বংশে ভিগ। * এখনও মেক্ক্ররূপ ও 
অন্তর্ূপ অন্তান্ত ব্যাস, বান্দীকি, ভূপ্ত, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য প্রভৃতি মহর্ষি 

জন্মিতে অবশেষ আছে২১।২৩। মনুষ্য, দেবতা ও দেবর্ষি পুনঃ পুনঃ উত্পরন্ন 

ও বিলীন হইয়াছেন, হইতেছেন ও হইবেন। ইহার পূর্বে ইহারা যেরূপ 
আকারসম্পন্ন ছিলেন, এক্ষণেও সেইরূপ আঁছেন এবং পরেও ইহা অপেক্ষা 
পৃগক্ "পৃথক আকারে (দেহে) জন্মগ্রহণ কলিবেন২*গ | হে'রাম! এই 

* তাৎপধ্য এইযে, আমরা যে কল্পেব জীব, এ কল্পের (স্থপ্টির) প্রারভ্তাবধি রামের সময় 
পর্যন্ত অনেকবার অনেক ব্যাস জন্মিয়াছেন। তন্মধ্যে ৩১শের পর ৩২শ স্থানের ব্যাস ইনি। মকল বাস দ্বৈপায়ন ও ভাঁরতাদি গ্রন্থের কর্তী নহেন। সেই কারণে বল! হইয়াছে, কেহ কেহ বংশে ও কাধ্যে সমান, কেহ কেহ অর্ধী সমান ইতাদি। ভারতাদিগ্রস্থকপ্তা দ্বৈপায়ন 
ব্যাস প্রতি দ্বাপরে অবতীর্ণ হুন। পুর্ৰ মন্বস্তরেব সপ্ধি সমেত বও্টমান বৈবন্ধত মহ্স্তরের প্রারস্তাববি ৩২শ দ্বাপর অর্ভীত হওয়ায় ৩২শ বার ব্যাসাবভাব হইয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে 
ই হান ক্রমিক দণ অবতার আমার প্রত্যক্ষ ও অন্য।ন্ত অবতার স্থৃতিগম্য আছে। 

১৭ টি 
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যে ্রদ্ধকন্সীয্স ত্রেত| যুগ, এ ফুগ পূর্বে অনেক বার হইয়া! গিগাছে এবং 
ভবিব্যেতেও হইবে । যেমন এই যুগে তুমি রামরূপ ধারণ করিয়াছ; এইন্ধপ 
পূর্বেও কত বার রামরূপ ধারণ করিয়াছিলে, এবং পরেও যে কত- 

বার রামরূপে অবতীর্ণ হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই। আমিও কত বার 
বশিষ্টমূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছি, এক্ষণেও বশিষ্ঠর্ূপে বিদ্যমান আছি, 

এবং পরেও যে কত বার বশিষ্ঠর্ূপে অবতীর্ণ হইব, তাহারইব! নিশ্চয় 
কি২ৎ। আমি এই দীর্ঘদর্শী অদ্ভুতকর্্ী ব্যাসের পর পর দশ অবতার দর্শন 
করিলাম (দশবার জন্মিতে দেখিলাম )২৬। রামচন্দ্র! আমি যে কতবার 

ব্যাস বাল্সীকির সহিত একত্রিত হইয়াছি ও কত বার পুথক্ রূপে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহ! বলিবাঁর নহে২৭। আমরা কখন সদৃশ কখন 

বা বিসদৃশ রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমরাই আরও কতবার বিভিন্ন 
কারে ও সমান অভিপ্রায়ে জন্মগ্রহণ করিব। কথন বিজ্ঞ হইয়! জন্মিয়াছি 

কথন বা অবিজ্ঞ হইয়া জনিয়াছি। এই ব্যাস ইহ জগতে আরও আট 

বার জন্ম গ্রহণ পূর্বক মহাঁভারত নামক ইতিহাস প্রচার, বেদবিভাগ, 
কুলপ্রথাপালন, ত্রহ্গত্বখ্যাপন (ব্রাঙ্মণ্য ধর্মের বিস্তার) কারিয়া বিদেহমুক্তি 

লাভ করিবেন২৮৩০। এখনও ইনি শোক, তয় ও সর্ধপ্রক্ব ধ্পনা 

পরিত্যাগ পূর্বক প্রশান্তচিত্ত বা নির্বাণপ্রাপ্ত ও মনোজয়ী হইয়। আছেন। 

সুতরাং ইনি এখনও জীবনুক্তত১ । অহে রাম! জীবনুক্ত পুরুষদিগের 

বিত্ত, বন্ধু, বয়স, কর্ম, বিদ্যা, বিজ্ঞান ও চেষ্টা, এ সকল কখন, বা 

সমান (থাকে, কখন বা অপমান থাকে । তাহারা কখন শত শত বার 

জন্মগ্রহণ করিতেছেন; কথন বা বনুকল্পেও একবার জন্মগ্রহণ করেন না। 

এই যে ভূতপরম্পরা অর্থাৎ প্রাণিপ্রবাহ, ইহা বা এ সংসার মায়া 
ব্যতীত অন্য কিছু নহে। সেই জনা ইহা অনাদি ও অনস্ত২।৩৩। জীবগণ 

ঈদৃশ সংসারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতেছে। এমায়ার অস্ত বাঁ বিরাম 

নাই। যেরূপ মহাসমুদ্রের তরঙ্গপরম্পরা ভিন্ন ভিন্ন রূপে উৎপন্ন হয়, 

সেইরূপ, এই জীবপ্রবাহও বর্ণিতপ্রকারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রাছভূতি 

হইতেছে । কেবল তত্বজ্ঞানসম্পন্ন মহাপুরুষেরাই প্রশান্তচিত্তে সর্বপ্রকার 

কল্পনা পরিহার পূর্বাক পরমা শান্তি অবলম্বনে ও অনাবরণে অবস্থান 

করেনও ৪1১৬ । 

ৃ ভৃতীয় সর্গ সমাপ্ত । 



চতুর্থ সর্গ। 

হে সৌম্য! জল ও তরঙ্গ প্রথম দর্শনে ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইলেও 

বস্ত কল্পে সমান অর্থাৎ ভিন্ন নহে। এই যেমন দৃষ্টাস্ত, তেমনি, মুনি- 

দিগের সদেহ মুক্তি ও বিদেহ মুক্তি আপাত দর্শনে বিভ্িন বোধের 
গোচর হইলেও মুক্তিকল্পে সমান জানিবে১। 

দেহ থাক আর নাই থাক, মুক্তির সহিত তাহার (দেহের) সম্পর্ক 

নাই । মুক্তি দেহঘটিত নহে। বন্ধন ও মুক্তি, বিষয়ের (জ্ঞেম্ জ্ঞানের) দ্বারা 
ব্যবস্থিত হয়। যে ব্যক্তি ভোগের আস্বাদ গ্রহণ করে না, ভোগ্যজ্ঞান 

তাহাকে কিব্ূপে বন্ধন করিবে? আত্ম অসঙ্গ উদাসীন, ইহা জানিলেও 

ভোগাভিমান ত্যাগ ব্যতীত মোক্ষ হয় না২। সম্মুখে এই যে মুনিশ্েষ্ 
ব্যাস, ইনি জীবনুক্ত । আমরা ইহাকে কল্পনায় সদেহের ন্যায় দেখিতেছি ১ 

কিন্তু' ইস্র অন্তরাশয় নির্বিপ্ব__ভেদবিবর্জিত | অর্থাৎ ইনি দেখিতে সদেহ 
হইলেও অন্তরে বিদেহ। ইহার অন্তর দেহাভিমানশুন্য। প্রত্যেক জ্ঞানীই 
ইহার ন্যাক্ অজ্ঞান বিনাশের.পর বোধরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। ধাহারা বোধরূপী, 
তাহাদের আবার প্রভেদ কি? দেহ থাকা না থাকা প্রভেদের কারণ 

নহে, বোধ থাকা না৷ থাকাই প্রভেদের কারণ। যেমন জলে & তরঙ্গে 
প্রভেদ নাই, তেমনি, মোক্ষ হইলে দেহে ও অদেহে প্রভেদ নাই&। 

মোক্ষ একরূপ, সুতরাং জীবন্ুক্তির সহিত বিদেহ মুক্তির অল্পমাত্রও প্রভেদ 

নাই । বাফু প্রবাহিত হউক বা না হউক, ষাহ। বায়ু তাহা বাযুই, অন্ত 

কিছু নহেৎ । যাহা মুক্তি, তাহা! পরমার্থ দৃষ্টির্জে সদেহ-অদেহ-ঘটিত নহে। 
ভেদবঞ্জিত একীভাবই মুক্তি নামের নামী, তাহা আমাদের ও এই ব্যাসের 

হইয়াছে । ফলিতার্থ__দ্বৈতত্যাগ পূর্বক অদ্গ্লাত্মসাক্ষাৎ্কার হইলে তখন 

তাহার দেহ থাকা না থাকা সমান হয়৬। . অতএব, তুমি এক্ষণে সংশয় 

পরিত্যাগ করিয়া মতকর্ডক উপদিশ্তমান পূর্বপ্রস্তাবিত অজ্ঞানীর 
অক্তাননাশন শ্রবণরঞ্জন জ্ঞানগর্ত উপদেশ সকল শ্রবণ কর?। 

হে রঘুনন্দন ! এই সংসারে সম্যকরূপে পুরুষকার প্রয়োগ করিতে 
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পারিল্পে, সকলেই সকল লাঁভ করিতে পারে*। শান্ত্রবিহিত পরিষ্পনের : 

অর্থঠৎ কর্মের প্রধান ফল চিত্তশুদ্ধি। তাহা লাভ করার পর হনয় 

কাশে যে চন্দ্রের ন্যায় স্থুশীতল নিবিড়ানন্দ (নিশ্চল নিবিড় নির্বিকার 

ভেদ পরিশূন্ত গরম সুখ) উদ্দিত হয়, তাহীও পুরুষকারের প্রভাব। তাহা 
পুকষকার ব্যতীত অন্ত কিছুতে লব্ধ হয় না*। ঘে পুরুষকারে গমন 

ভোজনাদি কার্য্যের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় অথচ প্রত্যক্ষ হয় না, যে স্থলে 

কার্ধ্যসিদ্ধির বা ফল লাভের মূল কারণ পুরুষকার অপ্রত্যক্ষ থাঁকে, বুঝিতে 
পারা যাযু না, সেই স্তলে, সেই পুরুষকাঁরকেই মুঢ়লোকের! দৈব বলে। 

বন্ততঃ দৈব নামে স্বতন্ত্র পদার্থ নাই১০। সাধুগণের উপদিষ্ট পথ অবলম্বন 

করিয়া কাম়মনোবাক্যে নে সংকার্যের অনুষ্ঠান করা যায়, সেই অৎকার্যযই 
সফল এবং তাহাই প্রকৃত পৌরুষ বা পুরুষকার। ততিন্ন কার্ধ্য উন্মতচেষ্টার 

হ্যায় বিফল.ও পুরুবকার বলিয়া গণ্য নহে১১। যে, যে বিষয়ের অভিলায 

করে, মে তাহ! পাইবার জন্য শাস্ত্রোক্ত ক্রমে যত্বও করে । উচিত নিয়মে 

চেষ্টা করিলে ফলগ্রাপ্তিব অবশ্ন্তাব অর্থাৎ নিশ্চয়তা আছে। যদি বিশ্ব 

বশতঃ সম্পূর্ণ ফল না হয়, তবে, অন্ততঃ অর্দফলভাগী হইতেও দেখা 
যায়১৯। কোন জীব পৌরুষ নামক প্রবত্ের দ্বার! ইন্রত্ব পদ. উপার্জন 
ও ত্রিলোকের আধিপত্য লাভ করিধাছে১৩। * কোন চিছল্লাস 1 প্রাণী 
পুকষকারনামা গ্রধত্রের দ্বারা কমলাসনের পদ (ব্রঙ্গত্ব) অধিকার 
করিয়াছে১১। এবং কেহ বা শ্রেষ্ঠতম পুরুষকারের দ্বারা গরুড়ধজের 

(বিতর পদ পুকষোত্তমত্ব লাভ করিয়া সুখী হইয়াছে। অন্ত এক 
জীব স্বীর পুরুবকারে চক্রীদ্দচুড়াধারী শিবের পদ, প্রাপ্ত হইয়াছেন১০।১৩। 

রাম! তুমি ইহা বিদধিত হও যে, পুকষকার ছুই প্রকীর। প্রাক্তন 
ও ্রহিক। তন্মধ্যে ইহজন্মক্কত প্রবল পুরুবকার প্রাক্তন পুরুষকারকৈ 
অভিভূত করিতে সমথ১৭। অধিক কি বলিব, অত্যন্ত বত্তুশীল, দৃঢা- 
ত্যামতৎপর ও উত্সাহণমন্থিত পুরুষ ইহজন্মকৃত পুরুষকার দ্বারা স্মেরু 

৯৮০০০ শী শেপ পিপপ পাপ 

* জন্মান্তরীয় তপস্যাব ফলে এই জীবলোকস্থ জীবই কলান্তরে ইন্দ্র হয়; হতরাং 
ইন্দ্ত্ব পদ তপস্তা নামক পুরুবকাবেৰ ফল। 

1 চিছুলাস- চৈতন্তের উৎকর্ষে উৎকৃষ্ট । সত্বগুণের উৎকর্ষে চৈতন্যের উৎকর্ষ । ব্রহ্মার সন্ত. 
গুণ সর্বাধিক উৎকৃষ্ট; সেইজন্য তদাঁধারে চৈতন্যও অধিক ্ত্তি প্রাপ্ত। র্ধাও পূর্বকণ্পে 
সামান্য জীব ছিলেন, তপোবলে বর্তমান কলে ত্রন্ধা হইয়াছেন। 



৪ সর্গ মুমুক্ষব্যবহার-প্রকরণ। ১৩৩ 

পর্বত প্রত্ৃতিকেও বিদীর্ণ করিতে পাঁরে ; * প্রাক্তন পুরুষকারের ত কথাই 
নাই১৮। যে পুরুষকার শান্ত্রাসারে অজ্জন ও প্রয়োগ করা গ্যায়, 

তাহাই পুক্রষকার এবং তাহাই সফল হয়। অন্তথা অশাস্ত্রীয় পুরুষ- 

কারের সুফল ছুরে থাকুক, অবিকঘ্ত তাহাতে অনর্থফলভাগী হইতে 
হয়১৯। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, কোন পুরুষ শান্্রীয় প্রবন্ধ শিথিল 
করিয়া স্বাভাবিক রাগছেষাদির“বশবন্তী হয়, হইয়া আপনাকে এক্সপ 
দুর্দশার পাঁতিত করে যে, স্বীয় হন্তাদি অঙ্গের উপরেও তাহার আধিপত্য 

রহিত হয় এবং এক খিন্দু জলও অঙ্গুপ্যগ্রে উত্তোলন ও পন করিতে 

সমর্থ হয় না। আবার ইহাঁও দেখা যাইতেছে যে, কোন কোন পুরুষ 

শান্রীয় নিয়ম দৃঢ়তর দ্ধপে" পরিপাঁলন করিয়া অবশেষে সসাগরা 

সদ্বীপা ও সশৈলা বঙ্গন্বরার আধিপত্যল[ভকেও কিছুমাত্র আয়াস সাধ্য 

বলির! বোধ করে না। কাহার বা এক বিন্দু জলও দুর্লভ এবং কাহার 

বা সমুদয় পৃথিবী ও ছুর্লতা নহে। এ আকল পুরুষকার বিশেষের ফল 

ব্যতীত অন্ত কিছু নহে২০। 

চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত । 

সপ ৭) 

* অগন্তয ঝষির সমুত্রপান প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্ত। সে সকল ক্ষমতা তপস্তানামক পুরুষ- 
কার দ্বার। নন্ধ হইয়। থাকে । 



পঞ্চম সর্গ। 
পক 

বশিষ্ঠ বলিলেন, যেমন প্রভা (হুর্য্যকিরণ ) নীল পীতাদি বর্ণভেদের 

কারণ, তেমনি, পুরুষের পুরুষার্থসাধনের প্রতি শান্জানসারিণী প্রবৃদ্ভিই 
প্রথম কারণ১। ঘে ব্যক্তি শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিধি উল্লজ্ঘন করিয়া স্বকীয় 

অভিলাষ "মন্ুসারে অর্থাৎ স্বেচ্ছাচার দ্বারা পুরুষার্থ সাধনে প্রবৃত্ত হয়, 

সে ব্যক্তির তন্বারা দিদ্ধিলাভ হওয়া দূরে থাকুক, অধিকস্ত তাহ! 

তাহার উন্মত্চেষ্টিতের ন্যায় মোহের ও অনর্থের কারণ হইয়া উঠেং। 

যে, যে বিষয়ের অভিলাধী হইয়া যে প্রকার যত্ব করে, সে, সেই প্রকার 
ফলই প্রাপ্ত হয় তাহার অন্তথ! হয় না। সুতরাং আপন আপন কর্মাই 
উপযুক্ত কালে দৈব হইয়! দাড়ায়; তদ্যতীত অন্য প্রকার দৈব নাই। 
ভাঁবার্থ এই যে, ফলদানোনুখ প্রাক্তন কর্মাই অজ্ঞ লোকের নিকট দৈব- 
নামে বিদিতত। 

পৌরুষ বা পুরুষকা'র ছুই প্রকার। শাস্ত্রীয় ও অশান্ত্রীয়। টূান্ত্োসত 

পৌরুষ শ্রেয়োলাভের ও অশাস্তরীয় পৌরুষ অনর্থলাভের কারণ হইয়া 
থাকেঃ। (অতএব, জ্ঞান-কর্ম-উপাসন। নামক শাস্ত্রীয় পৌরুষ অবলম্বন 
কর! বুদ্ধিজীবী নরের অবশ্ত কর্তব্য )। এমন মনে করা উচিত নুহে 

যে, মন্ত্ষ্য কেবল প্রাক্তন পুরুষকারেরই অনুবর্ী। অভিজ্ঞ লোক 

মাত্রেই জানেন, ও দেখিতে পান, যে, এই শরীরে প্রাক্তন ও প্রহিক 

উত্তয়বিধ পুরুষকারই নিরন্তর মেষদ্বয়ের হ্তায় উদযামমহকারে সম-বিষম-ভাবে 
যুদ্ধ করিতেছে । এই যুদ্ধে, যে অর্শাৎ যে পুক্ষকাঁর অধিকতর বলবান্ 

হয়, সেই পুরুষকারই জয় লাভ করে, এবং যে হীনবল হয় সে অভিভূত 
হয়ৎ। সেই জন্যই বলিলাম, মনুষ্য ঘত্পূর্বক নিরালস্ত হইয়! শান্ত্োক্ত 
পুরুষকারই অবলম্বন করিবেন। যে কার্য কল্য করিতে হইবে, অদ্যই 
তাহা সম্পন্ন করিব, 'এইরূপ উদ্যোগ বা উৎসাহ সহকারে উদ্যত 
চিত্তে কার্ধ্য করিলে অবশ্তই সে বিষয়ে জয়লাভ করা যায়৬। সম- 

বিষম-ভাবে উক্ত উভয় পুরুষকারই মেষদ্বয়ের ন্যায় যুদ্ধ করিবে, পরস্থ 
তন্মধ্যে যে হুর্ধল হইবে সে-ই পরাজিত হইবে সন্দেহ নাই"। অপিচ, 



৫ সর্গ | মুমুক্ষু ব্যবহার প্রকরণ । ১৩৫ 

শান্ত্রোক্ত ০নিয়মে কর্্কারী শান্ত্রোক্ত ফল পায় এবং বিরুদ্ধকর্মকারী 
তাহার বিপরীত ফলই পায়। যে স্থলে শাস্ত্ান্যায়ী পুরুষকাঁর জীশ্রক়্ 

করিলেও অনর্থাগম দৃষ্ট হয়, সে স্থলে, এই বিবেচনা করিতে হইবে 
যে, সে পুরুষকার প্রাগভবীয় বলবৎ অনর্থের দ্বারা (অসৎ পুরুষকারের 

দ্বারা) নিরুদ্ধ বা ছুর্বল হুইয়া আছে৮। তাদৃশ স্থলে হতাশ্বীস না হইয়া, 
পুনঃ পুনঃ প্রধলতর পুরুষকার অবলম্বন করতঃ দস্তে দত্ত বিচুর্ণিত 

করার স্তায় এঁহিক শুভ উৎপাদনের দ্বার! প্রাক্তন অগুভ চূর্ণিত করি- 

বেক*্। রামচন্দ্র! ছুম্পবৃত্তির উদয় দেখিলে তৎক্ষণাৎ বোধগম্য করিতে 
হইবেক যে, অশুভজনক প্রাক্তন পৌরুষ আমাকে অশুভ কার্ষ্যে প্রবৃত্তি 

দিতেছে ও নিযুক্ত করিতেছে । অমনি সেই মুহূর্তেই এ্হিক পুরুষকারের 
বল বাড়াইয়া তদ্বারা তাহাকে পরাহত করা অর্থাৎ দৃরীকরণ করা 
কর্তব্য | প্রাগংভবীয় পুরুষকার এঁহিক পুরুষকার অপেক্ষা বলবান 

নহে। যাবৎ না অশুভজনক প্রাক্তন পৌরুষ- উপশম প্রাপ্ত হয়, তাবৎ 

প্রধত্র সহকারে সুপৌরুষের প্রতি সতত যত্ব রাঁখ। বিধেয়১০।১১। যেব্ধপ 
পূর্বব্দিবসীয় অজীর্ণাদি দোষ এতদ্দিবসীয় লক্ঘনাদির দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, 

সেইরূপ, প্রহিক পৌরুষ দ্বারাও প্রাক্তন পৌরুষ (দৈব দোষ) নষ্ট হইতে 
পারে৯২। অতএব, নিত্য উদ্যোগশালিতা অবলম্বনে এ্রহিক পুরুষকার 

(এুহিক পুরুষকার - এতজ্জন্মক্ূত পুণ্য কর্ত্ম।) দ্বারা পূর্বজন্ম কৃত কুপুরুষ- 

কারকে অর্থাৎ সেই ,সেই দুরদৃষ্টকে অধঃক্কৃত করতঃ আপনাতে সংসার- 

তারক সম্পদ সম্পাদনার্থ বত্ব করিবে। (সংসারতারক সম্পদ-প্পমমদমাদি 

সাধন )১১৩। হে রামচন্দ্র! উদ্যোগবিহীন পুরুষ গর্দভ অপেক্ষাও নিকৃষ্ট । 

উদ্যোগবিহীন হইয়া, গর্দভতুল্য না হইয়া, শাস্ত্ান্থসারে স্বর্গ ও অপরর্গ 

লাভার্থে উদ্যোগ করা নিতাত্ত বিধেয়১৪ | সিংহ যেমন শক্র কর্তৃক 
পিঞ্ররুদ্ধ হইয়াও স্বীয্» উদ্যোগবলে তাহা! হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে, অথবা 
ভগবান্ বিষুণ যেমন আস্ুরী মায়ায় (শহ্বরাস্ুরের সহিত যুদ্ধ কালে ) অব- 

রুদ্ধ হইয়াও স্বীয় তেজে তাহ! হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তেমনি, আমরাও 

পৌরুষবলে অনায়াসে এই সংসারকুহর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারি১৫। 

প্রতিদিন প্রতিসুহূর্তে প্রতিক্ষণে আপনার দ্রেহের নশ্বরত্ব পর্য্যবেক্ষণ 

করিতে হয় এবং পশুভাঁৰ পরিত্যাগ করিয়া পুরুযোচিত কাধ্য করিতে 

হয্ব। (পশুভাব অর্থাৎ উদ্যোগবিমুখ গর্দভের ভাব বা অবস্থা ) পুরুষো- 
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চিত কার্য কি? পুরুযোচিত কার্য সাধুসঙ্গ ও সংশান্ত্ার্দি অবলম্থন»৬। এই 
যে ব্রদ্ অর্থাৎ যৌবন, ইহা দ্রবপিচ্ছিল (শ্লেম্মাদিপরিপূর্ণ ও রক্তাদি দ্রব 
পদার্থে পরিব্যাপ্ত) ও কিঞ্চিৎ কাল স্ত্রীসন্তোগ ও অন্নপানাদির দ্বারা" 
পরিপালিত। আপাততঃ ইহা সুখকর কোমল বলিয়া প্রতীয়মান হয় 
বটে) পরস্ত তাহা (সে সুখ) কীটের ব্রণাশ্বাদনের স্তার় নিতান্ত বৃথা ও 

নিক্ষল১৭ | তথাপি ইহার গুণ এই যে, ইহার দ্বারা শুভ পৌরুষ অর্জন 
করা যায়। শুভ পৌরুষ অর্জন করিতে পারিলে শীপ্রই শুভ ফল পাওয়া 
যায় এবং*অণ্তভ পৌরুষ উপাজ্জন করিলে অশ্তভ ফল উৎপাদন করা 

হয়। অতএব, ইহাতে দ্বিবিধ পুরুষকার ব্যতীত দৈব নামে কোঁন 

পৃথক পদার্থ নাই১৮। বে ব্যক্তি প্রত্যক্ষপ্রমাণলভ্য উপরি উক্ত তত্ব 
( দৈবতন্ব ) পরিত্যাগ করিয়। অনুমানের আশ্রয় লয়, অর্থাৎ পাছে দৈব 
আমার বিস্বাচরণ করে, এইরূপ অনুমানের তাড়নায় পুরুষকায প্রয়োগে 

ভীত হয়, সে ব্যক্তি, ভ্রম বশতঃ স্বীয় ভূজদ্বয়কে সর্প বিবেচনা করিয়া পলা. 
য়ন করিতে কুষ্ঠিত হয় না১*। প্অদৃষ্টে ঘাহা আছে, তাহাই হইবে” এই- 
ব্্প নিশ্চয় করিয়া যে মুঢ় স্বীর পুকনকারের গতি আস্ব! পরিত্যাগ 
করে, করিয়া নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্যোগ থাকে, লক্গী সেই অদৃষ্টবাী 
পুরুষের নিশ্চিন্তত! দেখিয়া তাহার নিকট হইতে অগ্তহিতা হন২ঘ। 
অতএব, পুরুষ প্রথমতঃ পুরুবকার অবলম্বনে বিবেকাশ্রয় করিবেন, পরে 
পরমার্থ প্রতিপাদক অধ্যান্শাস্ত্রেরে আশ্রষ লইবেন। অনপ্তর মোক্ষ 
মহারত্ব 'অনেষণ করিবেন। রত, বিনা উতকট যত্বে ও পরিশ্রমে অন্ধ 
হইবার নহে২১।২৩। নেমন ঘট ও পট পরিমিত বা নির্দিষ্ট পরিমাণে 

অবুস্থিত, তেমনি, পুরুবার্থও অর্গাৎ পুরুষকাঁরও গরিখিত অর্থাৎ নির্দিষ্ট 

পরিমাণে অবস্থিত। অর্থাৎ তাহার অবধি বা সীম। তত্বপাক্ষাতৎকার২৪। 

(যাব না আত্মতত্ব প্রতাক্ষ হর তাবৎ পুকধকার প্রয়োগ করা অনীব 
কর্ধব্য। আগ্মতত্ব প্রত্যক্ষ হইলে পুরুবক।র নিবৃত্ত বা সমাপ্ত হয়; সুতরাং 

পুরুধকার অসীম নহে) সসীম।) পুরুষার্থ বা পুকষকাঁর নিরমিতরূপে সং- 
শাস্ত্রের আলোচনা, সত্সংসর্গ ও সদাঁচারপরায়ণতার দ্বারা ফলগ্রদ হয়। তাহাই 
পুরুতার্থের ম্বভাব। তাহার অন্তথাচরণ করিলে তথ্থারা মহান্ অনর্থের 
আগমন হইয়া থাকে২৫। পৌকুষের স্বরূপ বা! স্বভাব এইযে, কখন কোন 
লোক উচিতরূপ পৌরুষ অবলদ্বন করিয়া বিফগপ্রযত্ব হন নাই২ও। 
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খনেক মহাপুরুষ প্রথমে দৈবছূর্কিপাক বা দুর্দৈব বশতঃ দারিদ্যদশ। প্রাপ্ত 

হইয়। ও অত্যন্ত ছুঃথখ ভোগ করিয়া অবশেষে পুরুষকার *দ্বার। 

*মহে্ত্রতুল্য হইয়াছেন২"। বাল্যকাল হইতে নিয়মিতরূপে সংশান্ত্র অধ্য- 
যন, সত্সংষর্ণে বাস, সদ্গুরুসেব। ও সদ্ৃগুণাদি অবলম্বন পূর্বক পৌরুষ- 
প্রধত্ব স্থায়ী করিতে পারিলেই তন্বারা অভিলধিত ফল প্রান্ত হওয়া 

যায়২৮। যাহা বলিলাম, গল্প কথা নহে। ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করি- 

যাছি, এবং গুরুপরম্পর! শ্রুত হইয়াছি। অপিচ, অন্ুভবও করিয়াছি। 

বাহারা মনে করে, সেই, সেই ফল দৈবাৎ হইয়াছে ও দৈরাৎৎ এরূপ 

হয়, তাহারা নিতান্ত নির্বোধ বা কুবুদ্ধিশালী । এই কুবুদ্ধিশালী লোকেরা 

আশ্মঘাতীর ন্তার় পাপী ও বৃথা বিন হম্ব২৯। যদিও পুরুষকারের এরূপ 

সাম্য আছে, তথাপি, আলম্ত তাহার পরিপন্থী (শক্র ব বাধাদায়ক )। 

সানুষ যদি আলম্ত না করে, তাহা হইলে জগৎ কি এত অনর্থসন্কুল 

হয়? পুক্ুষকাঁরে আলগ্ুপরিহীন হইলে, সকল ব্যক্তিই পণ্ডিত, ধনী, 

মানী ও জ্ঞানী হইতে পারে। আলম্তের দ্বারাই এই সসাগরা সদ্বীপা 

ধরণী নর-পশুতে ও নির্ধন জীবে পরিপুর্া হইয়াছে" । অতএব, বাল্য- 
কাল হইতেই আলস্তপরিহীন হইয়। সৎসঙ্গ(দিনিষ্উ ভওয়া উচিত। যদিও 

বাল্যে এনা হয়, তবে, অন্ততঃ যৌবন প্রারস্ত হইতে 'পারে। আদর, 

নৈরন্তধধ্য ও প্রযত্বাদি সহকারে সাধুসঙ্গ, পদার্থতত্বান্থসন্ধান, আপনার ও 

জগতের গুণদোষ বিচার, এই সকল বিষয়ে যত করা বিধেয়৩১। 
'বান্মীকি বলিলেন, হে রাজন্ অরিষটনেমি ! ভগবান্ বশিষ্ঠ, এইরূপ 

কহিতেছেন এমন জময়ে তগবান্ মরীচিমালী অস্তাচলচুড়া অবলম্বন 

করিলেন। সায়ংকাল উপস্থিত দেখিয়া সভাস্থ লোক পরস্পর পরস্পরকে 

অভিবাদন করিয়া স্নান ও জন্ধ্যাবন্দনাদি কাধ্য সমাধা করিবার নিমিত্ত 

স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন । অনস্তর রজনী অতিবাহিতা ও দিবাকর 

সমুদিত হইলে পুনব্বার তীহারা সভাস্থানে আগমন করিলেন এবং 

স্ব স্ব নির্দি্ইট আসনে উপবেশন করিলেন৩২। 

পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত । 
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বশিষ্ঠ কহিলেন, রামচন্দ্র! পুরুষের প্রাগুক্ত প্রকার জদ্মাস্তরীধ কর্মফেই 

দৈব বল! যায়, ভত্ভিন্ন দৈব নাই। অতএব, দৈষ্টিকত৷ পরিত্যাগ করিয়া! 

সাধুনমাগম ও সংশান্ত্র পর্য্যালোচনাদি শাস্ত্রীয় পুরুষকার দ্বারা আপনাকে 

উদ্ধার করা৷ কর্তব্য। পুরুবকারই জীবকে বলপূর্বক উদ্ধার করিয়া 

থাকে১। যেমন যেমন যত্্রীধিক্য হইবে তেমনি তেমনি তাহা ফল 

প্রদান করিবে। সেই ফলদানসামর্থ্যবিশিষ্ট যত্বোৎ্কর্ষাদ্ি পুরুষকারের 

ও দৈবের নামান্তর মাত্রংৎ। যেমন ছুঃখের সময় দুঃখ হয়, হইলে 

লোক সকল “আঃ কি কষ্ট 1” এইরূপ বলিয়া থাকে, সেইরূপ, প্রাক্তন 

কর্মের অনুসরণ করিয়াই “হা অদৃষ্ট!” এইরূপ বলিয়াও থাকে । এস্থলে 

্ষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, তাহারা ছুঃখরূপে পরিণত প্রাক্তন কর্মকেই 

দৈব বলিয়াছে*। কর্ম ভিন্ন দৈব নামে আকারবিশিষ্ট কোন বস্ত নাই। 

অতএব, বলবান্ পুরুষ..যেমন অনায়াসে বালককে পরাজয় করিতে পারে, 

মেইন্ধপ, বলবান্ ্রহিক পুরুষকারও দৈবকে পরাভূত করিতে পাঁরিবেঃ। 

যদ্রপ অন্যতনীয় প্রায়শ্চিত্বাদি সদাচার পূর্বতন অসদাচাঁরের খণ্ডন করিয়। 

জীবকে পবিত্র করে, তদ্রপ, বর্তমান পুরুষকারও প্রাক্তন অণ্ুত 

পুরুষকাঁরকে বিনষ্ট করিয়া শুভফল উৎপাদন করিয়া থাকেৎ। যে 

সকল লোক লোভের ব! সুখের বশ্ত হৃইয়! প্রাক্তন অণ্ুভ বিনাশে উদাসীন 

থাকে, উপস্থিত সুখের প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারে না, না 

পারিয়া অলস হয়, তাহারাই প্রত দীন, প্রকৃত মূঢ় ও প্রকৃত দৈব- 

পরায়ণ। যখন পূর্বকৃত কর্ম পুরুষকার দ্বারা বিনষ্ট হয় তখন অবস্ঠই 

বুঝিতে হইবে যে, দৈব অপেক্ষা এহিক পুরুষকার অত্যধিক বলবানৃ*'। 

একবৃত্তস্থিত ফলদ্ধয়ের মধ্যে একটা ফলকে রসশৃন্ভ ও শুষ্ক হইতে 

দেখা যায়। সে স্থলে বুঝিতে হইবে যে, রূম ভোক্তার প্রাক্তন কর্মই 

সেই ফলরস বিঘাতের জন্ সকুষ্ঠি পাইয়াছিলপ। যেহেতু দেখা যায়, 

জগতের প্রিদ্ধ ও দিদ্ধ পদার্ঘও ক্ষয়কারকের প্রযত্বে ক্ষয় হইয় থাকে, 

সেই হেতু নিশ্চয় হয় যে, প্রযত্ের বল বড়ই গ্রবল*। প্রাক্তন ও এঁহিক 
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ছুই' পুরুষর্কীর মেবত্বয়ের স্তায় যুদ্ধ করে বটে; বল” প্রকাশ করে বটে, 
পরস্ত'ষে বলবান্ তাহারই জয় হইতে দেখ! যায়১৭। 

' রাজবংশের অভাব হইলে অমাত্যগণ কর্তৃক মললহস্তী প্রেরিত হইমা! 
য্দি কোন ভিক্ষুক পুত্রকে আনয়ন'করিয়া রাজাঁসনে বসায়, তাহ। হইলে 
মেস্থলে ভিক্ষুক পুভ্রের পূর্বস্থকৃতি থাকিলেও অমাত্যগণের পুরষকারকেও 

তাহার অন্তর কারণ বলা যাইতে পারে১১। * পুরুষগণ যেমন পৌরুষ- 
প্রকাশ দ্বার অন্ন গ্রহণ করিয়া তাহ! দস্তের দ্বারা নিম্পিষ্ট করে, সেইব্ূপ, 
পৌরুষবলে বলবান্ পুরুষ দুর্বল পুরুষকে নিম্পিষ্ট করিয়! *থাকে১২। 
পৌরুষবিহীন লঘ্দুচেতা লোকেরাই যত্বশালী বলিষ্ঠ লোকের ভোগ্য হয়। 
তাহারা তাহাদিগকে ইচ্ছান্সারে লোষ্ট্রের ন্যায় ইতস্ততঃ ও যে সে কার্যে 

নিয়োগ করিয়া থাকে১৩। অশক্ত অক্ষম লোকেরা শক্ত সক্ষম লোকের 

পৌরুষকে অর্থাৎ সেই সেই. পুরুষকারকে ব৷ দৃশ্ত ও অদৃশ্ত ক্ষমতাকে 

নির্বৃদ্ধিতা বশতঃ “দৈব” বা “অদৃষ্ট” বলিয়া অবধারণ করে১৪। পূর্বোক্ত 
শক্ত সমর্থ পুরুষ অপেক্ষা অধিক শক্ত সমর্থ অন্যপুরুষও আছে, তাহারা 
আবার তাহাদের উপর আধিপত্য করিয়া থাকে । অতএব, বিদামান 

প্রার্মীর মধ্যে এ প্রকারের পুরুষকারই দৃষ্ট হয় অন্য কিছু দৃষ্ট হয় না। 
স্থতরাং' বুঝা উচিত, তদতিরিস্ত দৈব নাই। ফলিতার্থ-_শক্তিশালী 

ব্যক্তিগণের পৌরুষকে নিকরুদ্যম ব্যক্তিরা দৈব বলিয়া নির্দেশ করিয়। 

থাঁকে১। শাস্ত্র, অমাত্য, হন্ডী ও পুরবাসী প্রজা, ইহাদের যে এক্য, 

স্বাভাবিকী একতা, তাহাই সেই ভিক্ষুক পুত্রের রাজের কর্রী 
ও ধারয়ত্রী১৬ | মঙ্গল হন্তী যে কখন কখন ভিক্ষুককেও রাজা করে) 

তাহার কারণ--তাহারই বলবৎ প্রাক্তন পৌরুষ১৭। কখন প্রহিক 
কর্ম প্রবল হইয়া পূর্বকূৃত কর্মকে কখন বা প্রাস্তন কর্ম প্রবল হইয়া 

এরহিক পুকরষকারকে অভিভূত করে। সেই কারণেই বলি, সর্ধদা 
পৌরুষ' বা অভিলধিত বিষয়ে যত্বাতিশয় অবলম্বন করা বর্তব্য। যে 
পুরুষ যত্ব প্রকাশে অনলস, সেই পুরুষই জয়লাভ করিতে সমর্থ হয়১*। 

* অম্নাত্যগণের চেষ্টা ও হস্তি প্রেরণাদি বিষয়ে উদেযাগ না থাকিলে ভিক্ষুকপুজ রাজ। 

হইতে পারিত ন1। সুতরাং অমাত্যগণের পুরুষকার অর্থাৎ যত্ত ও উদে্াগ ভিক্ষুক পুত্রের 

রাজ্য লাভের সহকারী কারণ, এবং ভিক্ষুকপুল্রের বলবৎ সুকৃত মুখ্য কারণ | ইহ অবশ্থ 

স্বীকাধ্য। পুরুষকার এমনি জিনিশ যে তাহ এক জনকে রাজ! করিতে পারে। 
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যুব! যেমন বালককে অনাগ্াসে জয় করিতে পারে, তেমনি, বলবত্তর যত্রও 
দৈব্ষে জয় করিতে গারে। পূর্বতন ও অদ্যতন ছুএর মধ্যে অদ্য 

তনের বলবত্তা প্রত্যক্ষসিদ্ধ১৯। কুষক এক বংসর যত্বু করিয়া শস্ত' 

প্রন্তত। করে, কিন্তু মেঘাভিমানী পুরুষের প্রবল পৌরুষে তাহা এক 
দিনেই বিনষ্ট হইয়া যাঁয়২*ৎ। অতএব, কৃষকের দৃষ্টাস্তে, ক্রমোপার্জিত 
অর্থ বিনষ্ট হইলে তাহাতে খেদ করা উচিত নহে। যখন তাহা রক্ষা 
করিবার ক্ষমতা নাই, তখন আর তাহ! পরিদেবনার বিষয় নহেৎ১। 

যাহা আমঘ্া করিতে পারি না, যাহা আমাদের শক্তিবহিভূতি, সাধ্যা 
তীত, তাহার জন্ত ছুঃখ করিতে হইলে মৃত্যুকে মারিতে পারিলাম ন! 

বলিয়া আমাদের প্রত্যহই দুখ ও রোঁদন করা উচিত২২। এ বিষয়ে 
অধিক কি বলিব, যে, যে বিষয়ে অধিক যত্রবান্ হয়, সে, সেই বিষয়ে 
জয় লাভ করিতে পারে। জগতের সমুদাঁয় পদার্থ ই দেশ, কাল, ক্রিয়া) 
ও দ্রব্য অনুসারে ক্ত্তি প্রাপ্ত হয়২৩। * অহে রাম! আমি সেই কারণেই 
বলিতেছি, পুরুষ সংশান্ত্র ও সাধুসঙ্গ দ্বারা বুদ্ধির নির্মলতা সাধন পূর্বক 

ধসারযুমুদ্ধ হইতে উত্তীর্ণ হউক২ঃ। পুরুষরূগ অরণ্যে পুরুষার্থরূপ- 

ফলের প্রাক্তন ও ধহিক এই ছুইটি বৃক্ষ বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে 

থেটার অধিক পরিচরধ্যা করিবে, অধিক যত করিবে, সেইটাই পরিবর্ধিত 

হইবে২৫। যে ব্যক্তি এঁহিক শুভ কর্মের দ্বারা অতি তুচ্ছ প্রাক্তন কর্ম 
বিনষ্ট করিতে পারে না, রামচন্দ্র! দে নিতান্ত অজ্ঞ.ও পঞ্ুতুল্য। এই পুন 
তুল্য অন্ত লোক আপনিই আপনার সুখ ছুঃখের অনীশ্বর। অর্থাৎ 
ঈদৃশ লোক নিতান্তই আপনার ছুঃখ পরিহারে ও সুখোৎপাদনে নিশ্চেষ্ট২৬ | 

যে.মনুষ্য, মানুষ ঈশ্বর প্রেরিত হইয়াই স্বর্গে অথবা নরকে গমন 
করে, এই বিবেচনার উপর নিভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, দেই 

মন্ুষ্য প্রকৃত পণ্ড। অর্থাৎ পশুতুল্য পরাধীন২৭ | কিন্ত যে উদ্ারস্বভাব 
যতৃশীল সদাচাররত ও উদ্যমশীল, সেই মানব, সিংহ যেমন স্বীয় উদ্যমে 
পিঞ্জর হইতে নিষ্্রাস্ত হয়, সেইরূপ, এই জগন্মোহ হইতে অনায়াসে 
বিনির্ঘূক্ত হইয়া থাকে২৮। যে পুরুষ পুরুষকারের গ্রভাব প্রত্যক্ষ 

পাশাপাশি পাপী পপ স 

* যেদদেশে যেকালেযেক্রিয়ায় ও যে দ্রব্যে বিফলপ্রযত্ব হওয়া যায় মে দেশ সে কাল 

সে ক্রিয়া ও.সে ভ্রব্য ত্যাগ করিয়া দেশীস্তরাদি অবলম্বন কর্তব্য। তাহারই নাম বত্াধিক্য। 

বিশ্ব।মিত্র মুনি পূর্বদিকে তপস্ার বিদ্ব দেখিয়! উত্তরপ্রদেশে গিয়! সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। 
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করিয়াও £দৈব আমাদিগকে সকল কার্যে নিয়োগ করিতেছে, আমরা 
দৈববলেই সকল কার্য সম্পন্ন করি” এইরূপ বিবেচনা করিয়া পিশ্চেষ্ট 
'ও নিরুৎসাহ থাকে, সেই অধম পুরুষ দূরে পরিত্যাজ্য২*। শত শত 
ও সহস্র সহত্র ব্যবহার আমাদিগের নিকট আসিতেছে ও যাইতেছে। 

তত্তাবতে নিজ বুদ্ধি পরিচালন না করিয়া শাস্ত্রান্ুসারে ব্যবহার করাই 
কর্তব্যৎ” | যাহারা শাস্ত্রমর্য্যদা উল্লজ্বন না করিয়৷ প্রযতৃতৎপর ও 
ব্যবহারশীল হয়, তাহাদের সমুদায় অভিলষিত স্বতঃই তাহাদের নিকট 

উপস্থিত হইয়া থাকে । বত রতবাকরে স্বতঃই উৎপন্ন হম, তাহার 
অন্যথা হয় ন1৩১। পণ্ডিতগণ শীস্রবিহিত সুখছঃখনিবৃত্তিজনক অবশ্থ- 

কর্তব্য কর্মের প্রতি যত প্রকাশ করাকেই পুরুষকার বলিয়৷ নির্দেশ 
করিয়াছেনত৩২ | বুদ্ধিমান মনুষ্য অগ্রে সংশান্ত্র আলোচন। ও সৎসঙ্গ 

অবলম্বন দ্বার বুদ্ধি নির্মল করিয়া! লন, পরে তদ্দ্ার।৷ সমুদয় দোষ নিরা- 

কৃত করিয়া আত্মোন্নতি লাভ করিয়। থাকেন৩৩। হে মহাবাহু রাম! পণ্ডি- 

তেরা অবগত আছেন যে, অজ্ঞানকৃত বৈষম্যনিবৃত্তির দ্বারা যে অপরিসীম 

আনন্দ লাভ হয়, প্রকৃত পক্ষে তাহাই পরমার্থ এবং যদ্বারা তাদৃশ পরমার্থ 
লাভ" করা যায় তাহাই যথার্থ সংশান্ত্র। সেই সৎশান্ত্র সাধুগণের অবশ্ত- 
সেব্যৎ*। জীবগণ দেবলোক হইতে ইহলোকে আগমন করিয়া দেবলোক- 

ভুক্তাবশিষ্ট স্ুকৃতের ফল ভোগ করে, লোক সকল তাহাকেই দৈব শবে 
নির্দিষ্ট করিয়া থাকে,। স্তরাং দৈব, প্রাক্তন পুরুষকার ব্যতীত অন্ত 

কিছু নহেঙৎ। মূর্খেরা যে অজ্ঞানতা প্রযুক্ত দৈবকে নিন্দা করে তজ্জন্ত 

তাহাদিগকে নিন্দা কর। যায় না। যাহার! পুরুষকারকে অমান্ত করিয়া 

কেবল দৈবকে মান্ত করে, আমাদের মতে তাহারাই নিন্দনীয় এবং 
তাহারাই অচিরাৎ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়৩৬। ইহা অবধারিত জানিবে যে, 
মনুষ্যজীব স্বীয় পুরুষকারের দ্বারাই লোকদ্বয়ের (ইহলোকের ও পরলো" 
কের) হিত উৎপাদন করিয়া থাকে । পুরুষ যে পূর্বে দেবলোক 

পাইয়াছিল, তাহাঁও তদীয় পুরুষকারের ফল। সেজন্যও বুঝ উচিত 
যে, যেমন পুর্বদিবসীয় ছুক্রিয়া এতদ্দিবসীয় সৎক্রিয়ায় (প্রায়শ্চিত্তে ) 
বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তেমনি, এ্রহিক সংক্রিয়াও পৌর্ধকালিক হুক্ষিয়ার 
অবসাদ করিতে পারে৩৭। রর 

অহে মহাবাহু রাম ! যে পুরুষ স্বীয় পৌরুষে সৎকার্য্যে রত হয়, সে 
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পুরুষ সেই সেই পরহিক কর্মের দ্বারা প্রাক্তন কর্প জয় করিয়া অবশেষে 
তারকার ফল করামলকবৎ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। কিন্তু মূড়েরা সেই 
প্রত্যক্ষ ফল পরিত্যাগ করিয়া দৈবরূপ মোহে নিমগ্ন হয়ও৮ | অতএব 

হে রাঘব ! তুমি কারণ কার্য্-পরিশূন্ত অর্থাৎ প্রয়োজনরহিত ও অজ্ঞানকল্পিত 
মিথ্যা দৈব পরিত্যাগ করিয়া আপন শুভাঁশয়জনক পুকষকারের আশ্রয় 

লাওও৯। বেদাদি শান্ত্র ও সদাঁচার দ্বারা বিস্তৃত ও তত্বদেশবিনিদিষ্ট 

সদগুষ্ঠান ও নিয়মাদির দ্বারা যে চিত্তপুদ্ধি ও জ্ঞান উত্পন্ন হয়, হৃদয়ে 

তাহার প্রন্ষুরণ হইলে প্রথমতঃ তৎসাধনেচ্ছা, তৎপরে তল্লাভের মানস, 

'তৎপরে তদনুষায়িনী শারীর চেষ্টা (অনুষ্ঠান নির্বাহক অন্ত পরিচালনা, 

যাহাকে কর্ণ বলে, তাহা) উৎপন্ন হয়। সাধুগণ এইরূপ চেষ্টাকেই 

পৌরুষ বলিয়া নির্দেশ করেন” | যত্বৃতৎ্পর হইয়া স্বীয় বুদ্ধির দ্বারা 

'ধীন্ধপ পুকুষার্থের ফল বোধগম্য করাই পুরুষত্ব এবং বিচার সহকারে 

. জৎশীন্ত্রের অনুশীলন, সাধুসঙ্গ অবলম্বন ও পণ্ডিতজনের সেবা করা 

অবশ্ত কর্তব্য । সৎশান্ত্র অন্ুশীলনাদির দ্বারাই পুরুষকার সফল হইতে 

দেখা, যায় এবং তাহায়ই দ্বারা পরমার্থশীভে সমর্থ হওয়া যায়ঃ১। 

দৈব ও পৌরুষের: উক্তরূপ বিচার দ্বারা স্থিরীরুত হইয়াছে যে,' সরল 

.ও বরদাচারপরায়ণ ব্যক্তির! স্বীয় পুরুষকার দ্বারা অনায়াসে দৈবকে 

জয় করিতে পারেন | পুরুষকারের এরূপ প্রভাব বিদিত হইয়া 

শমদমাদিসাধনপটু ও তত্জ্ঞানাধিকারী হইবার জন্য সাধুসঙ্গ অব্লম্বন 

ফর ফৃর্বতোভাবে বিধেয়৪২। 

জাবগণ এই সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া ুছিক পৌরুষকেই অর্থ 

সলিদ্ধির উপায় বিবেচনা করিয়। সাধুসেবারূপ মহৌষধ সেবন পূর্বক 

জস্মমরণপ্রবন্ধরূপ মহারোগের শাত করুক*৩ | 

ষ্ট সর্গ সমাপ্ত । 



নগ্ডম সর্গ। 
পর টি 

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! নর অল্পমনঃকষ্টবিশিষ্ট নির্ব্যাধি দেহ লাত 
করিয়া এরূপ চিত্তসমাধান করুক, যেন আর তাহার পুৰর্ধার জন্মগ্রহ 
করিতে না হয়১। * যিনি পুরুষকার দ্বারা দৈবকে জয় করিতে ইচ্ছা! 
করেন তিনি ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেই বাঞ্ধিত লাভ 
করিতে সমর্থ । যাহারা পুকুষকারে যত্ব প্রকাশ না করিয়া ফেবল 

মাত্র দৈবাবলম্বী হয় তাহারা আপনার ধর্ম, অর্থ কাম, মোক্ষ, সমন্তই 

নষ্ট করে, করিয়া আত্মঘাত পাপে লিপ্ত হয়ত । পুরুষার্থ লাভের উপায় 

কুত্তি হওয়ার নাম. সন্বিৎস্পন্দ (তত্ব জ্ঞানের বিকাস)। পরে সাধনেচ্ছ! 

নিত হওয়ার নাম মনংস্পন্দ (দৃঢ় সংকল্প), তত্পরে কন্মেন্িয়ের প্রচলঙ্ 

হওয়ার নাম ইন্দ্রিয়স্পন্দ । (কাধ্যপ্রবৃত্তি বা অনুষ্ঠান রত হওয়া ) এতজ্রিতশ্ব 

পূর্বোক্ত পুরুষকারের রূপ এবং এতদ্বিধ পুরুষকার হইতেই সংকল্পিত 

ফল “উদয় প্রাপ্ত হয়*। যেমন যেমন সন্বেদন (জ্ঞান বা! বিষয় কুর্তি) 

হয়, মনঃও তেমনি তেমনি স্পন্দিত হয় এবং কর্শেন্দ্িয়গণও তদমুবর্তা 
হইয়া সেই সেই কার্য করে। অনস্তর সে সকলের ফলও তদচুরূপ এবং 

তাহার ভোগও তদন্থুব্ভী | বাল্যকালাবধি যত্বপূর্ববক যে বিষয়ের অনুষ্ঠান 
করা যায়, সময়ে সেই বিষয়েরই ফল হইতে দেখা যায়। দৈব কুত্রাপসি 
ৃষ্ট হয় না। অতএব ইহ জন্মে পৌরুষই প্রত্যক্ষ সুতরাং শ্রেষ্ঠ*। 

মহাক্সা বৃহস্পতি পুরুষকার দ্বারা দেবগণের গুরু হইয়াছেন এবং 

শুক্রীচার্য্যও দৈত্যদিগের আচার্য পদ লাভ করিয়াছেন*। হে সাধু 

রামচন্দ্র! এ পর্যন্ত কত শত দীন দরিদ্র দুঃখী লোক পুরুষকার নামক 

প্রযত্তে -( চেষ্টায়) ইন্দ্রতুল্য হইয়াছে এবং নীচ মনুষ্যেরাও নরোক্তম 

হইয়াছে” আবার নহুষ প্রভৃতি মহাপুরুষেরা' বিপুল বিভবের অন্বি- 

ও « সমাধি মাধি অনুষ্ঠানের পর্ব্বে যে যে যমনিয়্মাদি যোগ্াঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে হয় হয় তাহারই 

মাহাস্ম্যে দেহনির্ব্যাধি ও মনোবিকারের হ্রাস হইয়া থাকে । পরস্ত মন দেহাভিমান ত্যাগ 

না হওয়া পধ্যন্ত ক্লেশ যুক্ত থাকে । সে ক্লেশ সমূলে উন্মূলিত হয় না। সেইজন্য “অল্পমনঃ রি 

এইন্ধপ বল! হইয়াছে। 
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পতি হইয়াও স্বীয় পৌরুষ দোষে উৎকৃষ্ট পদ হইতে পরিভষ্ট ও নরক. 
গামী হইয়াছিলেন*। এই সংসারে অনেক শত বিভবশালী পুরুষ নিজ 

পৌরুষ দোষে দরিদ্র হইয়াছেন এবং অনেক শত 'দরিদ্রও উত্তম 
বিভবশালী হইয়্াছেন১০। 

অহে রাম ! শান্ত্রানবশীলন, গুবূপদেশ এবং স্বকীয় পরিশ্রম, এই তিনের 
দ্বারাই পুরুযার্থ সিদ্ধ হইতে দেখা যায়। কিন্তু দৈবের দ্বারা কোথাও 

কিছু সিদ্ধ হইতে দেখা যায় নাই১১। চিত্ত যদি অশুভমগ্ন হয়, তবে 

তাহাকে “সেই সেই অশ্তত হইতে বল পূর্বক শুভ পথে নিয়োগ 

করিবেক। তৎক্ষণাৎ তথা হইতে তাহাকে আকর্ষণ করিবেক। প্ররূগ 
করাই যথার্থ পুরুষকার এবং তাহাই সমুদায় শাস্ত্রের তাৎ্পধ্য১২। বৎস! 

াহ! সর্কে(তকৃষ্ট যাহ! অপায়বর্জিত যাহা পরম সত্য, প্রযত্ব সহকারে তাহারই 

আহরণ কর, এইরূপ উপদেশ গুরুজন কর্তৃক সর্বদাই প্রদত্ত হইয়া থাকে১৩। 
বৎস রাম! আমি, যেরূপ যতু করিব, শীগ্রই আমি সেইরূপ ফলই পাইব। 
এইরূপ নিশ্চয় করিয়াই আমি পৌরুষ প্রকাশের অনুরূপ ফল পাঁইয়াছি। 

দৈব হইতে আমার কিছুমাত্র লাভ হয় নাই১৭। পৌরুষ হইতেই পুরুষের 
অভীষ্ট সিদ্ধি হইতে ও পৌরুষপ্রভাবেই বুদ্ধির পরাক্রম বৃদ্ধি হইতে" দেখা. 
গিয়াছে। দৈব কেবল ছুঃখনিপতিত দুর্ধলচিত্ত দিগের আশ্বাসন কথা) 

অন্য কিছু নহে (দুঃখিত লোকদিগকে প্রবোধ দিবার জন্য বা সান্বনা 

করিবার জন্যই লেক সকল দৈব দৈব করিয়া, থাকে )১। মানবগণ 

প্রত্যহহ পুরুষকারের ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিতেছে । লোক যে ইচ্ছা মত 

দেশাস্তরগমনাদি ফল প্রাপ্ত হয়, তাহ! পুরুষকারের প্রত্যক্ষ ফল১৬। 

যে ভোজন করে, সেই তৃপ্ত হয়। যে ভোজন না করে, সে তৃপ্ত 

হয় না। যে যায়, সে-ই গন্তব্য পাঁয়। যে যার না, সে পায় সা। 

যে বক্তা, সে-ই বলে, এবং যে অবস্তা, সে বলে না। সুতরাং পুরুষকারই 

সফল১*। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা শ্বীয় পৌরুষের বলে অনায়াসে ছুত্তর সন্কট 

হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। কিন্তু দৈবের ভরসাঁয় নিশ্েষ্ট হইয়া 

থাকিলে কদাচ সঙ্কটত্রাণ হয় না১৮। যে, যে পরিমাণে যত করে, সে 

দেই পরিমাণে তাহার ফলভাগী হয়। পরন্ত নিশ্চেষ্ট (চুপ করিয়া) 

থাকিয়া যে কেহ কখন কোন কিছু পাইয়াছে, ভাহা দৃষ্ট হয় না। নিশ্টে্ট 

থাকায় অন্নমাত্রও ফলোদয় হয় না১৯। বৎস রাম! শুভ .পুরুষ, 



৭ জর্গ ,মুমুক্ষু ব্যবহার গ্রকরণ। ১৪৫ 

কারের শুঁভ ফল ও অণুত পুরুষকারের অণ্ডভ ফল হয়, ইহ! বিবেচনা 
করিয়া ভুমি যাহা ইচ্ছা তাহা করিবেং*। মনীষিগণ (মনীষিগণ - 
মননশীল বা মুনিগণ) দেশ ও কাল অনুসারে পুরুষকার প্রয়োগ করিয়া 
কেহবা শীঘ্র কেহবা কিছু বিলম্বে যে ফল লাভ করেন, অজ্ঞ লোকেরা 
তাহাকেই দৈব বলে২১। কি ইহলোকে কি পরলোকে দৈবের প্রত্য- 
ক্ষতা কুত্রাপি নাই। ন্বর্লোকে যে স্বরৃত পুরুষকারের (কর্মের) 
ফল ভোগ হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকেই দৈব আখ্যা প্রদ্ধান করেন২ং। 
পুরুষ ইহলোকে জন্ম গ্রহণ করিতেছে, বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইপ্ডেছে, এবং 
জীর্ণও হইতেছে । তাহাতে যেমন জরা, যৌবন ও বালা, দৃষ্টিগোচর 
হয়, দৈব সেরূপ দৃষ্টিগোচর হয় না২০। অর্থগ্রাপক কার্ধ্য যে প্রযত্তে 
উততভ্তিত থাকে, যে উদ্যমে কার্যসাঁধক অনুষ্ঠান নির্বাহিত হয়, পশ্ডি- " 
তেরা তাহাকেই পুরুষকার বলেন এবং ভাদৃশ পুরুষকার দ্বারা ইহ্-পর- 
লোকে সধুদায় অভীষ্টই সিদ্ধ করিতে পারা যায়২। এক স্থান ত্যাগ করিয়! 
অন্য স্থান গ্রহণ, হস্তে দ্রব্য ধারণ, অঙ্গের পরিচালন, সমস্তই পুরুষ 
কারের ফল; দৈবের নহে২ৎ | যদ্দারা অনর্থাগম হয়, সেরূপ কার্য্যের 
প্রতি যে প্রযত্ব, সে প্রবতু পুরুষকার নহে। তাহা উন্মভচেষ্টা এবং 
তাহার দ্বারা কিছুমাত্র স্বকল লাভ হয় না২৬। স্পন্দন বা পরিচলন- 
ঘটত শারীরিক মানসিক ক্রিক্া যে আপন স্বার্থসাধন করে, অর্থাৎ 
বিশে বিশেষ ফল উত্পাদন করে, ভাহ! ভাহার স্বভাব । পরস্থ বুদ্ধিমান্ 

নর সাধুসঙ্গ ও সংশান্ত্র আলোচনার দ্বারা স্বীর বুদ্ধি পরিমার্জন &করিয়' 
ক্রিয়া ও ক্রির়াফল উন্নত করিয়া থাকেন। যাহা আলোচনা করিলে, 

অজ্ঞানকৃত বৈষম্য প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অপরিসীম সুখ লাভ করা যায, 
পণ্তিতগণ তাহাকেই সংশান্ত্র বলেন এবং সাধুগণ প্রযত্ব সহকারে 
চাহারই সেবা! করিয়া থাকেন২৭।২৮*। 

যেমন সরোবর ও সরোজ যথাকালে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তেমনি, মতি- 

মান লোক দিগেরও সাধুসঙ্গ ও সংশান্ত্র অভ্যাস থাকায় যোগ্য সময়ে 
জ্ঞানের বৃদ্ধি হইয়া থাকে২*। বাল্যকাল হইতে নিরালস্ত হইয়া যত্ত- 
শহকারে সৎশান্ত্র ও সাধুসঙ্গাদি অভ্যাস করিলে অনায়াসে হিতকর 
্বর্থসাধন হইতে পারে৩*। পর়াৎপর ভগবান্ বিষুণ একমাত্র পুকরুষ- 
কার দ্বারা দৈত্য দিগকে জয় করিয়াছিলেন, এবং এই অসীষ জগৎ- 

১৯ 



১৪৬ বাশিষ্ঠ মহায়ামায়ণ। ৭ সর্দ 

কার্ধ্য সংস্থাপন ও এই অনস্ত বিশ্ব স্জন করিয়াছেন১। 

হে রঘুনাথ! তুমি চিরকাল এই পুরুষকারের প্রতি এরূপ যন্ব 
করিবে যে তরুতলগামী হইলে তত্রত্য সরীস্থপগণও যেন তোমাকে 

ংশন করিতে না পারেত২। * 

সপ্তম মর্গ সমাপ্ত। 

* সে পুরুষকার এক প্রকার যোগ এবং তাহা অহিংস! জয় হইতে উৎপন্ন হয়। পাতগ্রল 

ঘোগ শাস্ত্রে এ যোগের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। মুদ্রিত পাতগ্রল যোগশাস্ত্রের ১*৮ পৃষ্ঠায় 

“অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং ততসন্নিধো বৈরত্যাগ+” সৃত্র আছে, তাহার ব্যাখ্যা অবলোকন করুন। 

৯ পগপপপপপপাাশাশা পাপী পিস 



অফ্টম অর্গ। 

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! দৈব যে কি, তাহ! কেহ নিশ্চয় করিয়া 

বলিতে পারে না। অথচ অজ্ঞ লোক দৈব দৈব করিয়। তটস্থের স্ায় 
সশঙ্কিত হয়। * দৈবের কোন আকৃতি নাই, কর্ম নাই, স্পন্দ নাই, 

পরাক্রমও নাই । তাহা কেবল মিথ্যা জ্ঞানের ম্যায় রূঢ়। অর্থাৎ কেবল 

মাত্র লোকব্যবহারে প্রসিদ্ধ১। বস্ততঃ লোক সকল কর্ম করিয়া ফল 

প্রাপ্ত হইলে পর, এই প্রকারে এই কার্য করিলে এই ফল হয়, 

এই যে পরীক্ষাসিদ্ধ জ্ঞান ও তদঘটিত স্বকর্মফলপ্রাপ্তিবিষয়ক বাকা, 

পণ্তিতগণ তাহাকেই দৈব বলেন। তত্তিন্ন দৈব নাই। কিন্তু মৃঢ়বুদ্ধি 
লোক অজ্ঞতানিবন্ধন দৈবতত্ব বুঝিতে না পারিয়া, স্বতন্ত্র দেব আছে 

বলিয়া বোধ করে। পরস্থ সে বোধ ভ্রান্তিগৃহীত রজ্জুদর্পের সমান২।৩। 

যেমন পুর্ব দিনের ছুক্রিযা বিদ্যমান দিবসীয় শান্্রীয় সতকার্ধোে আবৃত 

হইয়! যায়, ঢাঁকিয়! যায়, তেমনি, প্রাক্তন কর্্মও এীহিক পুরুষকারে 

অভিভূত হইবেই হইবে, ইহা নিশ্চয় করিয়! তুমি যত্র সহকারে 

সকার্ষ্ে রত হইবেং | যে ছৃর্দতি নর, মুড দ্িগের অনুমান সিঙ্ধ 

দৈবের বশীভূত হয়, সে ছন্মতির “দৈব হয়ত আমাকে অগ্নিদাহ 
হইতে রক্ষ।/। করিবেন” এইরূপ ভাবিয়া অগ্রিপ্রবেশ করা! কর্তব্যং । 

দৈব যদি কর্তাই হয়, তাহা হইলে পুরুষকারের (পুরুষীয় চেষ্টার) প্রয়োজন 

কি? দৈব তাহাদের স্নান, দাঁন, ভোজন, মন্ত্রোচ্চারণ, সমস্তই করুক, 

রে নিশ্চেষ্ট থাকুক। কিন্তু কাহাকেও নিশ্েষ্ট থকিতে দেখা যায় না*। 

শান্সই বা কেন? উপদেশ গ্রহণই বা কেন? দৈব তাহাদিগের জ্ঞান 

সঞ্চার ' করিবে, তাহারা নিরুদ্বেগে মুক হইয়া থাকুক" । ইহলোকে 

এমন কি কেহ দেখিয়াছে যে, মৃত শরীর ব্যতীত জীবৎশরীর ম্পন্দহীন 

হইয়া আছে? এ পর্যন্ত কেহই নিশ্চেষ্ট £জীবৎশরীর দেখেন নাই। 

যেহেতু দেখেন নাঁই, সেইহেতু তাহাদের বুঝা উচিত যে, চেষ্টাই 
জীবের ফলদাঁতা এবং দৈব কাহার কিছু করে নাঁঁ। দৈবের কোন 

০০০০ ৮০ শা শশী 

* ভিতরে কি, মুলে কি, তাহা দেখেনা, না দেখিয়া একে আর ভাবে ও একে আর ৰলে। 
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মুর্তি নাই। সে যে মুর্তিবিশেষ্টের সাহায্য করিবে, তাহা করিবে না। 

এ পর্যান্ত কোনও নর মিথ্যা পদার্থের সাহায্যকারিতা দৃষ্ট করেন 
নাই। স্বতরাং দৈব কথাটাই বুথ! বা অর্থশূন্য*। প্রণিধান সহকারে" 
অনুসন্ধান কর, দেখিতে পাইবে, কার্ষেযর কারণ সমুদায় বিদ্যমান 

থাকিলেও হস্তপদাদি সঞ্চালন ব্যতিরেকে কার্ধ্য সমাধা হয় না। আরও 

দেখ, পুরুষ বিদ্যমান থাকিলেও বিনা অধ্যয়নে বিদ্বান ও লেখনী 

বিদ্যমান থাকিলেও হস্তের ব্যাপার ব্যতিরেকে লিপিকার্ধ্য সম্পন্ন হয় 

না। কেবুল দৈবের উপর নির্ভর করিয়া কি কেহ কখন কোনও 

কিছু করিতে পারিয়াছে? তাহা পারে নাই১*। মন, বুদ্ধি, চিত্ত, 

এ সকল যেমন অনৃশ্ত হইলেও অনুভূতির গোচর হয়, দৈব . সেরূপ 
অনুভূতির গোচর হয় না। কি গোপাল (রাখাল- যাহারা: গরু চরায়) 
কি গ্রাজ্জ কেহই দৈবকে বোধগম্য করিতে পারেন নাই। সেই জন্যই 
বলিতেছি, দৈব নিতান্ত অসৎ অর্থাৎ নাই৯১। যদ্দি কল্পনার দ্বারাই 
দৈবের কর্তৃত্ব এমাণিত করিতে হয় তাহা হইলে পুরুষকারের অপরাধ 

কি? পুরুষকারকেই কর্তা বপিয়া কল্পনা কবিলে হানি কি?১২ যেমন 
অমূর্ত আকাশ মূর্ত শরীরে অলিপ্র, তেমনি, অমূর্ত দৈবও অলিপ্ত 
জানিবে। মূর্ত পদার্থ মাত্রেই পরস্পর সংলগ্ন থাকে ও তাহা ৃষ্ট হয়। 

অমুর্ত কোন কিছুতে সংলগ্ন থাকে না, এবং দৃষ্টও হয় না। এ অন্ব- 
সারেও অমূর্ত দৈব কলিত বাক্য ব্যতীত অন্য কিছু নহে১হ। দৈবই 
যদি জগন্রয়স্থ জীবগণের নিযোগকর্তা হয়, তাহা! হইলে জীবগণ «“দৈবই 
সমুদায় করিবে” এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকুক এবং নিরস্ত্র শয়ন 
করিয়া থাকুক১৪। “আমি দৈব কর্তৃক প্রেরিত হইয়াই সকল কার্য 

সম্পন্ন করিতেছি” এ কথা কেবণ মনকে আশ্বস্ত রাখিবার জন্য) 
তত্তিন্ন উহার অন্য কোন অর্থ নাই১৫। যাহারা যাহারা মূঢকল্পিত 
দৈবের একান্ত অন্্রক্ত হইয়াছে তাহারা তাহারাই বঞ্চিত হ্ইয়াছ্ছে 
ও বিনষ্ট হইয়াছে। কিন্তু প্রাজ্ঞ লোকেরা পুরুষকারের প্রতি নির্ভর 
করিয়া উত্তম পদ প্রাপ্ত হইরাছেন৯*। হে রামচন্দ্র! যাহারা শুর, 
বিক্রমশালী, যাহারা প্রজ্ঞাশ[লী, যাহারা পঙ্ডিত, তাহাদের মধ্যে 
কে কবে দৈবের প্রতীক্ষা করিয়াছে ?১* যাহারা কাল গণনা করেন, 
ভাগ্য গণনা করেন, অর্থাৎ যাহারা গণক ও দৈবজ্ত নামে প্রসিদ্ধ, 
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তাহার! ধহাকে গণনার দ্বারা চিরজীবী বলিয়া স্থির করিয়াছেন, মস্তক 
ছেদন করিলেও যদি তিনি চিরজীবী থাকেন, তাহা হইলে বজিব ও 
“মানিব যে, দৈব পরম সৎ ও শ্রেষ্ঠ পদার্থ। দৈবজ্ঞগণ বলিলেন বটে, 
এই ব্যক্তি পণ্ডিত হইবে, কিন্ত সে যদি অধ্যয়ন না করিয়া পঙ্ডিত 
হয়, তাহা হইলে অবশ্তই মানিব ও বিশ্বীস করিব, দৈব আছে ও 
দৈব সমধিক শক্কিমাঁন্১৮১৯। রাঘব ! ক্ষতরিয়কুলসম্ভৃত মহর্ষি বিশ্বামিক্র 

দৈবচিন্তা পরিত্যাগ পূর্বক একমাত্র পৌরুষ বলে ব্রহ্গত্ব লাভ করি- 
মাছেন এবং আমরাও পৌরুষ প্রভাবে মহর্ষিত্ব ও আকাঙ্গগামিতাদি 

সিদ্ধি লাভ করিরাছি২৭।২৯। এইরূপ, দানবেরাও দৈবচিস্তাকে দুরীভূত 
করিয়া! পুরুষকারের দ্বারা লোকক্রয়ে সাআজীজ্য স্থাপন করিয়াছিল এবং 
দেবতারাও পুনঃ পৌরুষ বলে সেই সকল দানব দিগকে পরাভূত করিয়া 
সেসকল আত্মসাৎ করিয়ছিলেন২২।২৩। রাম! করণ্ডক (চুপড়ি) যে 
সলিল ধারণ করে, দৈব তাহার কারণ নহে। একমাত্র পুরুষকারই 
তাহার কারণ। পুকষেরাই তাহা প্রস্তত করে এবং মোম প্রভৃতির 

দ্বারা ছিদ্র রুদ্ধ করিয়া তাহাকে জলধারণ যোগ্য করে২*। পোষ্যবর্গের 
ভরথ, ধনোপাঁঞ্জন, পরপীড়ন প্রভৃতি কোনও বিষয়ে দৈবের ক্ষমতা! 
নাই। ' রঘুপতে ! তুমি মনঃকল্পিত দৈবকে উপেক্ষা করিয়া পরম- 
শ্রেয়োজনক পুক্রষকার অবলম্বন কর, করিলে অভিলধিত লাভে সমর্থ 
হইবে২। 

অষ্টম সর্গ সমাণ্ত। 



নবম সর্গ। 
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বামচন্ত্র কহিলেন, ভগবন্! আপনি সর্বজ্ঞ; এ নিমিত্ত আপনার 

নিকট আমার জিজ্ঞান্ত এই যে, যদি দৈব নিরকই হয়, তবে লোকে 

দৈব দৈব করে কেন? লেকে যাঁহাকে দৈব বলে তাহা! কি প্রকার 1; 

বশিষ্ঠ “বলিলেন, রাঘব! শ্রবণ কর। একমাত্র পুকষকারই সমুদায় 

ফার্যের কারণ এবং তাহারই প্রভাবে জীবগণ সর্ধপ্রকার ফল প্রাপ্ত 
হইয়। থাকে। দৈব কোন কিছুর দতা নহে, ভোক্তা নহে, বর্তাও 
নহে। বিজ্ঞগণ দৈবকে ফলদাতা বলেন না এবং তাহ! দেখাও যায় না। 

জ্ঞানিগণ দৈবের আদর করেন না এবং তীহারা জানেন, দৈব এক 

প্রকার কল্পনা, অন্য কিছু নহে২।৩। ফলএদ পুরুষকারের স্ুপ্রয়োগে 

ও কুপ্রয়োগে যে শুভাগুভ ফলের উৎপত্তি হয়, অজ্ঞ লোকেরা তাহা- 

কেই দৈব বলেঃ । ইষ্টই হউক, আর অনিষ্টই হউক, সমস্তই পুরুষ- 
কারপ্রাপিত ও পুরুষকারপরিহাপিত (প্রাপিত _ পাওয়া । পরিহাগিত - 

না পাওয়া); পরন্ত লোক সকল বুদ্ধি মোহবশতঃ উক্ত উভয় স্থলেই 

দৈবপ্রাপিত বলিয়! উল্লেখ করিয়া থাকে। (প্রথম ইষ্ট লাভ, পরে 

অনিষ্ট প্রা্থি অথবা প্রথম অনিষ্টাগম, পরে ইষ্ট গ্রাপ্তি। এরূপ হইলেও 

লোকে (সে ঘটনাকে দৈবমূলক বলে। বস্ততঃ তাহাঁও॥দৈবমূলক নহে। 
তাহা পুক্ষকারের অপরাধ অনপরাধ মুলক): । পুরুষকার প্রয়োগে 

যে অবশ্বাস্তাবী ঘটন! প্রস্থত হয় এবং অভাবনীয় ঘটনা বিঘটিত হয়, 

লোক মধ্যে তাহাই দৈব নামে প্রখ্যাত । হে রাঘব! দৈব আকীশ- 

ব্ূপী। সেজন্য তাহা কোনও লোকের কোনও কিছু করে না" । পুরুষ. 

কার সিদ্ধ হইলে যে শুভাণুভ ফল ভোগ করিতে হয়, মুঢ় ব্যক্তিরা 

ভাহাকে প্রাক্তন ফলভোগ বলিয়া জানে এবং তাহাই তাহাদের দৈব*। 

আমিও বিবেচনার দ্বারা নিশ্চয় করিয়াছি যে, এরপ স্বরৃত কর্ধের 

ফলভোগকেই লোকে দৈব বলিয়া মান্য করেন। যাহা ইষ্ট অনিষ্ট ফল 

লাভের পুরুষকারাত্মক অদৃশ্তকারণ, “দৈব” শব্ষ তাহারই বাচক। 
পুতরাঁং “দৈব” কথনটী আশ্বাসন বাক্য ব্যতীত অন্ত কিছু নহে১*। 
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রাম বলিলেন, তগবন্! আপনি সর্বধর্দমবিৎ। আপনি এইমান্র 

বলিলেন, প্রান্তন কর্ই দৈব) সুতরাং তাহা আছে । আবার এলি- 

লৈন, তাহা নাই। তাহা মিথ্যা বা! বিভ্রমমাত্র। এন্প বলিবার কারণ 
কি, অভিপ্রাক্ম কি, তাহা আমাকে বলুন১১। 

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! তুমি যথার্থই সাধু। যাহা জিজ্ঞাসা করিলে 
তাহা আমি সবিস্তরে বলি, শ্রবণ কর। তাহা শুনিলে, দেব যেনাই, 

তাহা তুমি নিশ্চয়ন্ূপে জানিতে বা বুঝিতে পারিবে১২। মনুষ্যের 

মনোমধ্যে যখন যেনূপ বাসন। সমুদিত হয়, মানুষ তখনই তাহারই 

অন্থরূপ কর্ম করিয়া থাকে । মনোভাব এক প্রকার, কর্ম করে অন্ত 

প্রকার, এরূপ হয় না। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, মনুষ্যের অস্তঃস্থ 

বাপনাই বাহিবে কর্ম্মরূপে পরিণত হর১৩।১* | যে গ্রাম গমনে ইচ্ছুক সে 

গ্রামে গমন করে এবং নগর গমনে ইচ্ছুক সে নগরে গমন করে। 

অধিক কি বলিব, যে যেরূপ বাসনাবিশিষ্ট সে সেইরূপ চেষ্টা করে, 

পরে তদনুরূপ ফলও পায় । এই স্থলে বুঝিতে হইবে যে, বাসনা 

কি? কেনই বাবাসনার আবেশ হয়? অপিচ, কেনই বা বিনা বাসনায় 

কার্ট প্রবৃত্তি হয় না? এই বিষয়টা এইরূপে দিব্যজ্ঞানের গোচর 

হইয়া থাকে যে, পূর্ব দেহে অত্যন্ত মনৌবেগের সহিত যে সমস্ত শুভা- 
শুভ কর্মের অনুষ্ঠান করা হইয়।ছে, সেই সমস্তের ছুর্পক্ষ্য সংস্কারই 
এতদ্দেহে বাসনা ও দৈব নামে প্রখ্যাত হইয়াছে১৬। কর্মকর্তার 

সমুদ্বা় কর্ম্মই উক্ত প্রণালীতে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। আবার সেই 
সকল কন্ধম উপচিত (পরিপুষ্ট ) ভ্ইয়া অবসানে বাসনাবশেষিত অথাৎ 

বাসনায় পরিণত হয়। এই বাসনা স্বীয় আধার মনের সহিত আর 
স্থ'তরাং তন্নিকটস্থ পুরুষের (আক্মীর) সহিতও অভিন্ন । এখন বিবেচনা কর, 

ভাবিয়া দেখ, লোকে যাহাকে দেব বলে, তাহ বর্ম ভিন্ন অন্ত কিছু লে, 

একথা সত্য কি না। মন পুর্বোপার্জিত সংস্কারীভূত কর্দ্নের (যে সকল 

কর্ম সংস্কার ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার) আধার; সেজন্য তাহা মন 
ভিন্ন অন্য কিছু নহে। অপিচ, যে মন, সে-ই পুরুষ, সুতরাং পুরুষ 
ও পুরুষকা'র ( কর্ম), এই ছুই ব্যতীত অন্ত দৈব নাই৯১৭।১৮। জীবগণের, 

তাদৃশ মন (বাসনাবিশিষ্ট মন) সেই সেই বাস্ত বিষয়ে (ষে যে বিষয়ে 

বাসন, জন্মে সেই সেই বিষয় বাস্ত) প্রধাবিত হয়, অনস্তর ততপ্রাপ্ডির 
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জন্য যত করে, অঙ্গ পরিচাঁলনাদি করে, পরে আবার সেই" সেই ফল 

পায়। সুতরাং জীব কর্মের দ্বারাই ফল পায়, তদ্িষয়ে মিথ্যা দৈবের 
কর্তৃত্ব নাই১*। সাধুগণ ছুর্নিরপ্য ( কষ্টে যাহার স্বরূপ বুঝিতে হয় তাদৃশ) 

মনের চিন্ত, বাসনা, বর্শা, দৈব, এই কয়েকটা সংজ্ঞ। প্রদান করিয়াছেন ॥ 

পুরুষগণ দৃঢ় ভাবনার প্রেরণায় প্রযত্ব সহকারে যেরূপ কর্মের অনুষ্ঠান 

করেন সেইরূপ ফলই পাইয়া থাকেন। হে রাঘব! তোমার মঙ্গল হউক। 

জীবগণ কথিত প্রকারেই কেবল মার পুরুকার দ্বারা সর্বগকার ফল 
লাভ করিয়া থাকে, এবং তাহাতে অন্ত কোন প্রকার পদার্থের 

কর্তৃত্ব বিদ্যমীন নাই২১।২২। 

রামচন্দ্র বলিলেন, মহ্র্ষে! আমার প্রাক্তন বাসনাজাল আমাকে যে 
ভাবে নিযুক্ত করিতেছে, নিয়োগ করিতেছে, আমাকে সেই ভাবেই 

নিয়োজিত থ।কিতে হইবে। তজ্জন্য বৃথা দুঃখ করার ফল নাই 1২৩ 
বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! তুমি গ্রস্ত সহকারে পুরুষকাঁর অবলম্বন কর। 

করিলে পরম শ্রেয়োল।ভ হইবে, সন্দেহ নাই২৪। বঘুনাথ ! জীবের বাসনা 

ছুই প্রকার । শুভ 'ও অণ্ডভ। তাহাও ছুই প্রকার। এক গ্রকারকে প্রাক্তন 

বলে, অন্য প্রকারকে অদ্যতন বলে২ঘ। যাহা এতজ্ঞন্ক্কত তাহ! অদ্দা- 
তন নামে প্রসিদ্ধ। তুমি ইহজন্মক্কত বিশুদ্ধ শুভদায়িনী বামনা উৎপাদ- 

নের চেষ্টা কর, তাহা হইলে তুমি অচিরাৎ শুভ ফল লাভ করিতে 
পারিবে২ং৬। যদ্দি কোন প্রাক্তন অশুভ ভাব (বাসনা) তোমাকে মৃহা- 

সম্কটে নিগাঁতিত করিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে তাহাকে বলপূর্ববক 

জয় করিবে২*। রাম! তুমি প্রাজ্ঞ ও কেবল চৈতন্ত। এই জড়াত্মক দেহ 
তুমি নহ। যদি তোমা ভিন্ন অন্ত কোন চেতন থাকে, তাহা হইলে 
সে চেতনা কাহার ?২৮ যদি অন্ত কোন চেতন তোমাকে চেতিত 
করিতেছে বল, তাহ! হইলে তাহার চেতয়িতা কে? তাহাও বল! 

আবশ্তক হইবে। তাহারও চেতয়িতা অন্ত চেতন, এরূপ বঝলিলে তছু- 

পরি আমরা বলিতে বা জিজ্ঞাসা করিতে পারিব যে, সে চেতয়িতার 
চেতয়িতা কে? দেখিবে, এরূপ ক্রমপরম্পর। অনবস্থা দোষগ্রস্থ ) সুতরাং 

রূপ ক্রমগ্রশ্ন পরিত্যাজ্য । পিদ্ধান্ত-তুমিই চেতন, অন্ত চেতন নাই২৯। 

রাখব! জীবের বাসনা একপ্রকার শ্রোতশ্বিনীর অন্ুরূপা। তাহা সং 

অদৎ উভয় পথেই প্রবাহিত হইতেছে। পরস্ত তুমি তাহাকে 'পুরুষ- 
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কার ছারা* সৎপথে প্রবাহিতা করাও” । হে রঘুবীর( ধখনই দেখিবে, 
বাসনা নদ্দী অশুভ পথে যাইবার উপক্রম করিয়াছেন তখনই তাহাকে 
পুরুষকার দ্বারা বলপুর্বক শুভ পথে কিবাইয়া আনি অশুভ পথ 
হইতে ফিরাইতে পারিলেই নে আপনা .হইতে শুভ পথে প্রবাহিতা 

হুইবে। প্রত্যেক পুরুষেরই চিত্ত শিশুর সমান। যেদিকে ফিরাইবে সেই 

ধিকেই ফিরিবে। সহজে না ফেরে ত বলপুর্বক ফিরাইবে৩১।৩২। যেমন 
ঝলককে হঠাৎ অবরুদ্ধ করা সঙ্গত নহে, তেমনি, চিত্ত বালফকেও 

সহসা রুদ্ধ করা সাধ্য নহে। তাহাকে ত্রমে ক্রমে, অল্পে ত্যুল্লে, সাস্ত- 

ধাদ ও পুরুষকার প্রয়োগে সংপথগমী করিবে। যদিও তুমি পূর্ব 

দেহে শুভ ও অশুভ বাসনা অধিক সঞ্চয় করিয়া থাক, তথাপি তাহ! 

লক্ষ্য করিবে না, না করিয়া বশ্তমানে যাহাতে শুভ, বাসন! নিবিড় ও 

প্রবল হর, তাহার চেষ্টা করিবে । (যোগাশ্যা।সার্দি দ্বাবা সমুদায় বাসন! 
জয় করিয়া শুভ বাসনা প্রবল করিবার চেষ্টা করিবে )০৩৩৪ । হে শক্র- 

নাশন রাম! বাসনাভ্যাস বিফল হইবার নহে। মনে ক, পুর্বে যে 

বামনা উত্পাদন করিযাছিলে এখন তাহা প্রবল বেগে দ্রেখা দিতেছে। 

সেইব্ূপ, শুভ বাসনা বিষরক এখিক অভ্যাসের ফলও অচিরাৎ দেখিতে 

পাইবেঠ | বিষাদ কি? বিষাদ কর্তব্য নহে। এখনও .অভ্য।স করিলে 

শিবিড় শুভ বাসনা উত্পাধিত হইতে পারে এবং তদ্থারা পুর্বব পুর্ব 
জন্মের সুদান ছুর্মানা অভিভূত হইতে পারে । হে অনঘ! হে 

নিষ্পাপ রাম! তোমার শুভ হউক, তুমি শুভ বাসনা আকর্ষণ ,করত৬। 

যদি এমন ননেহ হয় যে, আমার পুর্ধকৃত ছুর্ঘ/সন! বলবতী আছে; 

তথাপি, তক্জন্য বিৰণন হওযা উচিত নহে । এখনও অভ্যান ও যত্ব 

করিলে তাহা আর বৃদ্ধি পাইবে ন|) অপিকন্ত তাহা অল্পে অল্পে ক্ষীণ। 

হইয়া আসিবে । সন্দেহ থ।কফিলেও শুভ বাসনা উৎপ|দনার্থ যত্ববান্ 

হইবে এবং শুভ বাসনা প্রবুদ্ধ করিয়া অশুভ বাসনা দূরীভূত করিবেত্ত। 
বে, যে বিষয় উত্তমরূপে অভ্যস্ত করে সে তন্মব্বীভীব প্র।প্ত হয়, সন্দেহ 

নাই। এ নিয়ম বা এ তথ্য এই জীবলোকে বালক বুদ্ধ যুবা সকলেই 

অবগত আছেনহ৯। 

হে রঘুনাথ! তুমি শুভবাসনাসস্ৃত পরম সুখ সংসাধনার্থ (পাইবার 
জন্ত) ইন্জ্রিযগণকে জয় কর, যত্পরোনাস্তি পুরুষকাঁর আশ্রয় কর, ও. 

২০ 
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উৎরষ্ট উদ্যম অব্ান্থন কর। যাবৎ না তোমার মন পরম জ্ঞান লাতে 

সমর্থ, হয়, তাবৎ 1তুমি গুরুণ্ুশ্রষা, সাধুসঙ্গ ও সংশান্ত্র অভ্যাসে তৎপর 

থাকিও৪০।৪১1.5খন দেখিবে, রাগদ্দেষাদি চিন্তমল পরিমার্জিত হইয়াছে, 

আত্মবন্ত বিখ্যাত (জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত) হইয়াছে, তখন তুমি বিগত 

মনোঁজর অর্থাৎ উদ্দেগশূন্য হইয়া শুভ বাসন! পরিত্যাগ করিবে*২। 
হে সৌমা! যাহা যৎগরোনাস্তি জুনর, প্রিয়, আর্ধাজনসেবিত ও বিশ্ব 
ভুমি শুভবাসনাসমুদ্ূত বুদ্ধির দ্বারা তাহারই অন্নমরণ কর এবং তাহার 
দ্বারা শোকুবর্জিত পরম পদ প্রাপ্ত হও। আগে মহুক্ত জ্ঞান পথ জয় 

কর, পরে তুমি গুভবাগন| পরিত্যাগ করিয়া! শ্বরূপ অবলম্বন করিও»*। 

| মবম সর্গ সমাগত । | 
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দশম সর্গ। 
কী 

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রামচন্দ্র ! ব্রঙ্গতত্ব স্বগ্রকাশ ও তাহা সচ্চিদানন্দরূপে 

মর্ধত্র বিদ্যমান। তীহার সেই অব্যভিচারিণী সত্তা সমুদায় পদার্থে অব- 

ভানমানা। দেই সন্ত। ভবিষ্যৎকাল সম্বন্ধীয় উল্লেখে নিয়তি আবখ্য। প্রাপ্ত 
হইয়। থাকে । লোকে .যাহাকে ভবিতব্য বলে, তাহারই? অন্ত নাম 

নিয়তি। এই নিয়তিই কারণের কারণত্ব এবং কার্ষেযরও কার্য্যত্বঃ। * 

অতএব, তুমি শ্রেয়ঃসাধনের নিমিত্ত পুরুষকার আশ্রয় কর। যাবৎ ন! 
মুক্তি হয় তাবৎ তুমি নিত্য বান্ধব চিত্তকে সুস্থির কর, করিয়া আমি 

যাহা বলি তাহ1 সাবধানে শ্রবণ কর২। নিতান্ত নিপতনগীল ইন্দ্রিয় সকল 

মনোরথে আরোহণ করিয়া প্রবল বেগে নিরস্তর ধাবমান হইতেছে । 1 
প্রথম প্রযত্বে তুমি তাহাদিগকে সর্ধতোভাবে সংঘত করও। হে রামচন্দ্র! 

আয়ি তোমার এঁহিক ও পারত্রিক মঙ্গল কামনায় পুরুষার্থফলগ্রদায়িনী 

0.ক্ষে$পায়ময়ী বেদ সাঁর-সংহিতা কীর্তন করি, তুমি তাহা স্থিরচিত্ত হইয়! 

শ্রবণ কর । ইহা শ্রবণ করিলে তুমি সুখ ছুঃখ দূরীভূত করিয়া 
পরলোকে পরমানন্দ লাভ করিতে পারিবে । উদারবুদ্ধি লে।ক পুনর্জমা- 
নিবারণের নিমিত্ত এই পরম সংহিতা শ্রবণ করতঃ সংসারবাসন! 

দুরীকৃত করিয়৷ সম্পূর্ণ শান্তি ও সন্তেষ লাঁভ করিয়া থাকেন*। সেই 
কারণেই বলিতেছি, তুমিও বেদের পুর্ধাপর বাক্য সকল (পূর্ব বাক্য 

কর্মকাণ্ডীয় কথা । অপর বাক্য উপাসনাকাগ্তীয় শ্রতি। সে সকলের 
স্পা পাশপাশি শীশাপাশিপিপাশাটি  পীত এ 

* অন্তি অর্থাৎ আছে, এই ভাব সত্তা নামে প্রথিত। ইহ।কে ভূতকাল ঘটিত করিয়া 

বুঝাইস্তে হইলে “ছিল” এবং ভবিষ্যৎ কাল ঘটিত করিয়া বলিতে হইলে “হইবে” এইক্প 
বলিতে হয়) যাহ ভবিষ্যৎকালপ্রধিত সত্তা তাহারই নিয়তি ও ভবিত্যব্য এই দুই নাষ 
প্রসিদ্ধ; পরস্ত কারণত্ব ও কাধ্যত্ব এই ছুই নামও তৎপধ্যবসায়ী। পূর্বকাল উল্লেখিনী সহ 
কারণ এবং বর্তমানাদি উল্লেখনী সত্ব। কাধ্য। ফল কথা--সমভ্ত সত্যই ব্রহ্মসত্তার অধীন । 
তদতিরিক্ত সত্তা নাই । স্থতরাং যাহ। নিয়তি বা ভবিতব্য, তাহাও"তোমার অধীন। 

+ প্রতোক ইন্দ্রিয়ই আপন আপন বিষয়ে তৃষ্ণাপুর্বক প্রধাবিত হয়, হইয়। জীবকে এহিক 
খে ও ম্ব্াদি সুখে পাতিত বা নিমজ্জিত করে । সেইজন্য, মুক্তি লাভের পূর্বে ইন্দ্রিযগণ 
যাহাতে মনোরথারূঢ় না হয় তাহ। করা অবগ্ কর্তব্য। সেইরূপ করা বা সেইরূপ প্রযস্থ 
বেদাস্ত।দি শাস্তে শম দম।দি নামে এসিদ্ধ | 
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তাৎপর্য অনুসন্ধান কর)। বিচার কর এবং চিত্তকে সমরসী অর্থাৎ 

অছয়ত্রক্ষরত করিয়) আত্মতবানুসন্ধান কর৬। বিবেকিগণ যে মোক্ষবথ। 
শ্রবণ করিয়া র্কলি ছুঃখ হইতে শাস্তি লাভ করেন, আমি তোমাকে 

সেই মোক্ষকথা বলিতেছি, তুমি তাহা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর। 

পূর্বকালে পরমেষী ব্রঙ্গা এই সর্বাদুঃখবিনাশকারিণী ও বুদ্ধিসমাস্বাস, 

দ্বায়িনী মোক্ষকথা বলিগাছিলেনণ।ন। 

রামচন্্র কহিলেন, তঙ্থন্! পূর্বকালে ভগবানু স্বয়স্তু কি কারণে এই 

তত্বজ্ঞানকথা' কহিয়াছিলেন এবং আপনিই বা কি প্রকারে তাহা প্রাপ্ত 

হুইয়াছিলেন, এই সমস্ত বিষয় আমার নিকট কীর্তন করুন১০। 

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! বণ কর। সমুদায় ম্রিক পদার্থের (জগ- 

তের) আধার সর্গামী, সর্দান্তর্মামী, অবিনশ্বর, চিদাকাশরূগী, একাদছয় 

আম্মা আছেন। তিনিই বিদামান জীবনিবহে আত্মাআধ্য।য় প্রদীপের 

ন্তায় বিরাজ করিতেছেন১১। ঘমেই আদ্মা কি স্থির কি অস্থির (কি 

স্বাবর কি জঙ্গম) সর্বাই সমান অর্থাৎ বিকারশন্য, একরপ একরস। 

এই চিল্সায় বা চৈহন্তন্বরূপ পরমাত্বা হইতে সর্ধাখ্ে সাগর হইতে তরঙ্গের 

উৎপত্তি ন্ভায় সর্বব্যাপী বিষ্ণুর অর্থাৎ সুঙ্গারক্ষাগুরূপী বিরাট, পুরুষের 

উৎপত্তি হইর|ছিল১২। এই বিরাট পুরুষের হুদ্পত্ম হইতে, মতান্তরে 

নাঁতিপদ্ম হইতে পরমেটী ব্রহ্মার (চতুষ্মথ ব্রদ্মার) জন্ম হয়। কনকাচল 

স্ুমেক সেই পঞ্মের কর্ণিকা, দিক্ সকল তাহার' দল এবং গ্রাহ নক্ষত্র 

তারকার্দিংভাহার কেশর১০ | হে রঘুবীর ! বেদবেদাঙ্গবিৎ ও দেবমুনিপূজিত 

বিষ্ণুর হৃদ্কমলোতপন্ন সেই পরমে্টী ব্রহ্মা মনের মনোরথ স্বজনের ন্যায় 

এই'সমুদায় ভূত স্থজন করিয়াছেন১৪। এই জদদুর্ধীপ তদীয় সৃষ্টির 

এক পার্স্ এবং জন্ুদীপের এক কে।ণে এই বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষ। তিনিই 

এই "ভারতবর্ষে আধি ব্যাধি জরা পরিগুত গ্রাণীসমূহ স্জন করি, 

য়াছেন১ঘ | অনন্তর তিনি দেখিলেন, ম্বস্থষ্ট জীবসমূহের মন ভাকে 

| ও অভাবে অর্থাৎ লাভে ও অপাভে বিষণ, লানা প্রকার উত্পাতে 

প্রপীড়িত, তাহারা জন্মমব্রণগ্রস্ত, অল্পাযু, ভোগবাসনাজনিত 'ব্যসনে (ঘৃথা 

চেষ্টায়) সমাসক্ত ও তজ্জনিত দুঃখে অতীব কাতর১৬। 

. অনন্তর, প্রাণিনিকরের তাদূশ ছুর্দশা ও কাতরতা দেখিয়া, পিতা 

যেরূপ পুত্রের ছুঃখ দর্শনে কাতর হুন, সেইবূপ, তিনিও জনসঃঘের 
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চঃখ দেখিয়ী অত্যন্ত ছুঃখিত, কাতর ও করুণাপরবশ হইলেন১। অনস্তর 
তাবিতে লাগিলেন, আমার এই অজ্ঞান উপায়বিহীন ছুঃ খপরিপুত ঈস্তান 
গণের ছুঃখমোচনের উপার কি ?১৮ 

ক্ষণকাল এরূপ চিন্তায় নিমগ্র থাকিয়া ভগব।ন্ বিধাতা লোক 
সকলের হিতার্থে তাহাদের দ্রঃখবিমোচনাথ তগন্তা, ধর্ম (যজ্ঞ যাগ), দান, 
সত্য ও তীর্থ, এই কয়েকটীর সৃষ্টি করিলেন১৯। ততৎপরে সেই সর্ধ- 
লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা পুনর্ধার চিন্তা করিলেন। ভাঁবিলেন, কেবল 
উর কএকটাব দ্বারা স্বস্থষ্ট জীবের সম্পৃণন্ূপে ছুঃখবিমোচন হইবার সম্ভীবনা 
নাই২০। জীব যাহাতে নির্বাণনামধেয় পরম সুখ প্রাপ্ত হইবে, যাহা 
পাইলে আর জন্ম মরণ ভোগ হইবে না, তাহা সাত জ্তান ব্যতীত 
অন্য উপায়ের লঙ্য নহে২১। একম।ত্র আত্মতবজ্ঞানই স-পারদুখেসস্প্ত 
জীধের উদ্ধারের উপায় । আম্মভকজ্ঞান মেদপ উপাষ, তপোদান তীর্থ 
গ্রত্বতি সেরূপ উপায় নহে২+। অতএব, এই সকল নষ্টচেতন মন্দাতা 

জনগণের সমুদায় ছঃখের বিমোচনার্থ বা সংসারক্লেশের নিবারণার্থ শীত্তই 
আমি এক অভিনব দুঢ় উপাষ একট করিব২৩। ভগবান্ পদ্মযোনি 
বক্ষা মনে মনে এইবপ আলোচনা করিয়া অবশেষে আমাকে সৃষ্টি 
করিলেন২৪ | হে অনঘ! যেমন এক জলতরঙ্গ হইতে অন্য জলতরঙ্ক 
উৎপন্ন হয়, তেমনি, আমিও তীয় অনির্ধচনীয় মায়ার প্রভাবে উৎপন্ন 
হইলাম এবং সেই মুহূর্তেই পিতার সমীপবন্তী হইলাম । আমিও পিতার 
ন্যায় কমগ্লু ও অক্ষমালা ধারণ ও মুগচম্্ পরিধান পূর্বক একমগ্ডলু- 

কর অক্ষমালাধারী ও মুগচন্মরপরিধারী পিতার চরণপ্রান্তে গমন করিয়! 

অবনত শিরে তদীয় চরণে অভিব।দন করিলাম২।২৬। তিনিও মৎকর্তৃক 

অভিবাদিত হইয়া অ।মাকে পুজর! আগমন কর, এইরূপ সন্েহে ও 
সাদর বাক্যে আহ্বান করিলেন এবং স্বীয় হস্তে মদীয় হস্ত ধারণ 
করিরা স্বকীয় সত্যাখ্য * পদ্মের উত্তর দলে শুভ্রমেঘে শীতাংশুর ন্যায় 

আমাকে উপবেশন করাইলেন২৭। অনন্তর মৃগচন্পরিধারী পিতা মুগচর্খ- 
পরিধারী আমাকে রাঁজহংস বেমন সরস পক্ষীকে মন্বোধন সহকারে কোন 

কিছু বলে, তেমনি বলিতে লাঁগিলেন২৮ । বলিলেন, পুক্র ! শশধর যেরূপ 
পরা পিসী পাত 

- * সন্যাখ্য দল। ত্রজ্ধা যে যে পদ্মে উপবিষ্ট 1 ছিলেন সেই পক্ষের প্রধান' দল (পাবড়ি.) সত্য 
নামে প্রসিদ্ধ। 
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শশলাঞগ্ন দ্বারা কলঙ্কিত, মেইরূপ, তোমার চএ।।খত।খ 1০৩ সিটির 
স্বারা' কিঞ্িৎ কালের নিমিত্ত কলঙ্কিত হউক২৯। 

আমি পিতা কর্তৃক এরূপে অভিশপ্ত হইয়া সেই মুহূর্তেই আত্ম 
বিশ্বত হইলাম অর্থাং যাহা আমা রা গ্রকুতরূপ, তাহা ভূলিয়া 
গেলাম। ভুতরাঁং সংসারভ্রাপ্তি আদিযা আমাকে আশ্রয় করিল * 

তদবধি আমি বর্শিতপ্রকারে গেল ও তন্নিবন্ধন ক্ীণধন জনগণের 

স্ভায় দুঃথশৌকে সমাক্রান্ত হইয়া দিন দিন শী হইতে লাগিলামত১। 

ভাবিতে খ্লাগিলাম, এই কঠোরতর সংসারযন্ত্রণা কোথা, হইতে 

ও কি প্রকাবে আসিয়া আমাকে আক্রমণ করিল। আমি নিরন্তর 

এরূপ চিন্ত। করি ও সর্বদা মৌন হইয়াই থাকি, পরস্ত সে অবস্থা অধিক 

কাল থাকিল না২। পিতা আমকে সাতিশয় ছুঃখিত ও বিষষ্নচিত্ত 

দেখিয়া এক দিন বলিলেন, পুক্র! ভুমি কি নিমিত্ত দুঃখিত হইতেছ? 
ছুঃখশাস্তির উপায় আমাকে জিজ্ঞাসা কর, + করিলে তোমার সমুদায় 

ছুংখ দুরীভূত হইবে, তখন তুমি অতুল সুখের পাত্র হইবেও৩। 
ঝুমচন্ত্র! অনন্তর আমি তীয় পদ্মানে উপবিষ্ট থাকিয়াই বিশ্ব 

অর্টা ভগবান্ পিতাকে সংনাররূপ মহাব্যাবির ওষধ ভিজ্ঞসা করিলাম। 
বলিলাম, নাথ! জীবের ঈদৃশ ছুঃগহ সংসার যন্ত্রণা কোথা হইতে 

আগত হ্ইয়াছে, এবং কি গ্রকারেই বা তাহার শাস্তি হইতে পারে, 

তাহা আমাকে শীঘ্র বলুন৩৪।৫। | 

অনন্তর পিতা কমলযোনি মত্কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়] পরমপাবন ২ রঃ 

জ্তান বহুপ্রকাঁর করিয়। আমাকে বলিলেন, অনন্তর আমি তত্ৃজ্ঞান লাভে 

পিতা অপেক্ষাও অধিক নিম্মল বোধরূপে অবস্থিতি করিতে লাগিলামত» 

অনন্তর আমার উপদেষ্টা ও জগৎকণ্তা পিতা আমাকে বিদ্িতবেদ্য দেখিয়! 
বলিলেন, পুল্র! আমি তোমারই ম্ঙ্ললার্থ তোমাকে শাপ প্রদান ছার 

অজ্ঞ নগ্রন্ত করিয়া জিজ্ঞাস করিয়াছিলাম। তোমাকে কথিত প্রকারে 
পপ 

* ইহাতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, আঙ্মজ্রান্তি হইলে সংসার দর্শন ও আত্মন্রান্তি বিদু- 
প্রিত হইলে সংসার ত্যাগ নামক মোক্ষ হইয়া থকে । অপিচ, উপদেশ সবল অজ্ঞানীর জন্য, 

জানীর জম নহে। 
+জিজ্ঞান্থ না হইলে তাহাকে উপদেশ দিতে নাই। দিলে উপদেশব্যর্থ হয়। থে 

কিজাম, 'দেই শিষাই উপদেশের পাত্র বা অধিকারী । এই তথ্য প্রচারার্থ “জিজ্ঞাস কর” 
এই অংশ কথিত হইয়এছে। | 
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দিজ্ঞান্গু কর্রিবার অভিপ্রায় এই যে, তুমি জিজ্ঞান্থু হইলে সমুদায় লোক 
তোমার ন্ঠ।র গিজ্ঞাস্থ হইবে ওজ্ঞানসার উপদেশ নিচয় শুনিবার *অধি- 
কারী হইবে। এখন তুমি শাপ মুক্ত হইয়াছ ও বোধ প্রাপ্ত হইয়াছ। 
মালিন্তপ্রাপ্ত কনক যেমন মালিন্ত পরিহারে যে কনক সেই কনকই হয়, 
তেমনি, তুমিও অজ্ঞনমালিন্য পরিহারে আমার ভ্তায় একাত্মমান্র 
হইয়াছত"।০৯। হে সাধো! এখন তুমি লোকহিতার্থে মহী পৃষ্ঠস্থ ভারতবর্ষে 
গমন করঃ”। পুত্র! ভারতবর্ষস্থ জনগণ স্বকুশল কামনায় ক্রিয়াকাণপর 
হইয়া আছে। তাহারা ক্রমেই বুদ্ধিনৈষ্্রল্য লাভ করিভেছে। তুমি 
সেই সকল অবিকারী জীব দিগকে ক্রিয়/কাও ক্রমে, ক্রমশালী আত্মজ্ঞান * 
উপদেশ করিবে*১। যাহারা সংসারবিরক্ত, মহাপ্রাজ্ঞ ও বিচারপরায়ণ, 
তাহারাই উপদেশের যথার্থ পাত্র। অতএব, তাহাদিগকেই তুমি আনন- 
বিধারক পরমাস্মতত্বজ্ঞান প্রদান করহ২। 

রামচন্ত্র! আমি সেই ভগবান কমলযোনি পিতৃদেবের আজ্ঞায় তদবধি 
ভ্ানোপদেশ প্রদানার্থ উপস্থিত আছি এবং ভবিষ্যতেও থাকিব। এই 
সংসারে ঘত কাল উপদেশ যোগ্য লোক থাকিবে তত কালই আমাকে 
থাকিতে হইবেঃ৩। 

রামচন্দ্র! এই পৃথিবীতে আমার নিজের কিছুমাত্র কর্তব্য নাই; পবস্ত 
প্রোক্তকারণে থাকিতে হইয়াছে । যদিও প্রোক্তকারণে আমি পর্ণ 
আছি পত্য; পরন্ত মুন অতিক্রন করিয়া আছি। বদ্রপ ৪)" 
বুদ্ধি বিষয়[ভিম।ন শূন্তা হইয়া থাকে, দেইরূপ, আগিও [থা ৩৭ ৭ 
চিন্তার উপস্থিত কার্যের অস্থগামী হই । অভ্ত লোকের দৃষ্টিতে আম; 
কর্ম প্রতীত হইলেও বস্ততঃ আমি কিছুই করিতেছি না। ঈশ্বরুজ, 
প্রতিপালন জন্ত আমি প্রশান্ত বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা অবশ্তকর্তব্য বোবে 
অনাপক্তচিত্তে কর্ম সমুদ্বায়ের অনুষ্ঠান করিরা থাকি । ফলতঃ আমি 
কিছুই করি না। কারণ--আমি নিষ্ষামঃ৪ | 

দশম সর্গ সমাপ্ত। 

* সাধন বল না! থাকিলে শত উপদেশ শুনিলেও আত্মজ্ঞান জগ্মে না । সেই কাবাণ বশ 
হইল, ক্রমশালী | অর্থাৎ আত্মজ্ঞান ক্রসানুদারেই উৎপন্ন হয়। আগে ক্রিয়ানুষ্টনেরত 
খাকিন। বুদ্ধিদোব মার্জন করিতে হয়, পরে উপদেশ শ্রবশে তত্বজ্ান পশ্মাইতে হয়।” 

$ 



একাদশ সর্গ । 

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র ! ভগবান কমলোবের চেষ্টা, আমার জন্ম 

বৃত্তান্ত ও যে প্রকারে পৃথিবীতে জ্ঞানের অবতরণ হইয়াছে, তাহা সমন্তই 

তোমাকে বশলিলাম; তুমিও শ্রবণ করিলে। হে নিষ্পাপ রামচন্দ্র! 

আজ যে 'ভামার সেই ব্রঙ্গপ্রোন্ত পরম জ্ঞান শ্রবণের জন্ত উৎকণ্ঠা 

হইয়াছে নিশ্চই তাহা তোমার মহাস্ুকুতের ফল। বিশেষ স্থুকৃত (পুণ্য) 

না থুযুকিলে এরূপ জ্ঞানশ্রবণম্পৃহা হয় না২ 

রামচন্ত্র 'পুনর্ধার কহিলেন, ব্রমান্ টি পরে লোকপিতা- 

মহ পরমেঠী ব্রন্ধার বুদ্ধি বা মতি কি শিশমিত্ত জ্ঞানাধতরণে প্রবৃত্া 

হইয়াছিল? তাহা আমাকে পুনর্ধার বলুনগ। 

বশিষ্ঠ বলিতে লাগিলেন। সেই ক্রিনাশক্তিগ্রচুর মদীয় পিতা বর্গা 

ত্বভীবের বশে অর্থাৎ প্রান্তন জ্ঞান কন্দের এভাবে সয়গুরূগে সমু 

তরঙ্গোৎগততির ন্যায় পররঙ্গেই সমৃত্পন্ন হইযাছিলেনঃ । তিনি ভূধন ও 

ভুবনবাসী জীব সৃষ্টি করার গর দেখিলেন, স্বস্থষ্ট জীব নিবহ আত্ম- 

জ্ঞানাভাবে আতুব অর্থাৎ জন্ম জর৷ মরণ ও নবকগতি প্রভাতিতে নিতাস্ত 

কাতর। এমন কি, সেই পরাতপর পুরুষ তাহাদের ভূত ভবিষ্যৎ বত্তুমান 

এই কণরাত্রয়বন্িনী স্বুগতি ও ছুর্গতি পধ্যালোচনা করিয়া দেখিলেন£। 

দেখিলেন, ক্রিয়াক্রমের অর্থাৎ স্বপ্ন অপবর্ণের উপায় অনুষ্ঠানের যোগা 

কাল সত্যাদি যুগ ক্ষয় হইলে লোক সমূহের মোহ বৃদ্ধি হইবে ও তচ্জ 

নিত নরকপাত অনিবার্য হইবে। এই পর্যালোচনার পর তিনি যার পর 

নাই করুণাযুক্ত হইলেন । অনন্তর সেই প্রস্থ আমাকে স্থজন ও বার বার 

উপদেশ করি জ্ঞানযুক্ত করিলেন। পরে অজ্ঞানগ্রস্ত জীবগণের অজ্ঞান 

বিনাশের নিমিত্ত আমাকে এই ভূমগ্ুলে প্রেরণ করিলেন'। আমি 

যেমন লোকের অক্ঞান নিবারণার্থ তৎকর্তৃক গ্রেরিত হইয়াছি, এইরূপ, 

সু ্  জর প্রভৃতি মহ্ষিগণকেও তিনি জনগণের মোহশাস্তির 

ল প্রেরণ করিয়াছেন৮। আমরা সকলেই কর্মের ও 

ইপনয়ম ও প্রণালী উপদেশ করিয়া মৌহরো্ানরান্ত 
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জনগণের উদ্ধারার্৫থ পরমেশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছি*। ইতিপূর্বে সত্য- 
যুগ ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়ায় বিশুদ্ধ ক্রিয্বাক্রম অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্সমূহ ও রাগ 
লৈভাদির দ্বারা কলুধিত নহে, এরূপ অন্তান্ত বেদোক্ত ক্রিরাকলাপ অক্ষ 
অল্পে ক্ষয় প্রাপ্ত অর্থাৎ লুপ্ত প্রায় হওয়ায় ভগবৎপ্রেরিত সেই সেই মহ্র্ষিরা 
সে সকলের পুনঃপ্রবর্তনার্থ ও ধর্মমমর্য্যদাস্থপনার্থ পৃথক পৃথক দেশে পৃথক 
পৃথক রাজা! কল্পন। (স্থাপনা ) করেন এবং তাহাদের ও তাহাদের শাসন 

ধান প্রজার ধর্মানিয়ম সংস্থাপনার্থ অনেকানেক বেদমূলক ধর্মসংহিতাও 

গ্রযর করেন১*।১১। এইরূপ ক্রমেই এই পৃথিবীতে ধর্ম *মর্থ কাম, 

এই ত্রিবর্ণ প্রাপ্তির উপায়ীভূত সেই সেই খষি কর্তৃক উচিতরূপে 
গ্রণীত নন! প্রকার স্থৃতিশাজ্্র ও শোতকর্দের শাস্ত্র প্রচারিত হইয়াছে, | 
হে রামচন্দ্র! অনিবার্ধ্য কালচক্রের পরিবর্তনে বিশুদ্ধ ক্রিয়াকলাপ লুপ্ু- 
প্রার হইলে লোক সকল ভোগাঁভিলষে ও ভোগনির্বাহক ধনাদি 
উপার্জনে ব্যগ্র হওয়া রাজগণের মধ্যে ধনাদির নিমিত্ত নানাপ্রকার 
বাদ বিসম্ঘাদ ও তগ্নিবন্ধন শত্রুতা হইতে লাগিল। এই সময় প্রজা, 
বর্গের মধ্যেও নানাপ্রকার রাজপীড়া ঘটিতে লাগিল১৩১৪। অপিচ, এই 
দুর্ঘটনার সময় ভূপালগণ বিনা যুদ্ধে পৃথিবী পরিপালনে সমর্থ হন নাই। 
সুতরাং প্রজাগণের সহিত তাহারা সকলেই দৈ্ঠদশা গ্রস্ত ও অধিকতর 
ছখাভিভূত হইয়ছিলেন১«। এ দিকে আমরাও তাহাদের সেই সেই 
অজ্ঞভ্র/নিবন্ধন সংসার শুঃণের অবসানার্থ ও জ্ঞাননিয়ম প্রচারার৫থ অশেষবিধ 
জান-শান্্র প্রকটন করিলাম১৬। হে রাঘব! অধ্যাত্মবিদ্যা পুর্তো রাজা- 
দিগের নিমিত্ত বর্ণিত হইয়াছিল বলিয়! রাজবিদ্যা নামে প্রথিত হই- 
যাছে১+। রাজবিদ্যা রাজদিগের গোপনীয় বস্ত। পুর্বে রাজারা উত্তর 
রাজগ্ুহা অত্যুত্তম অধ্যাত্মবিজ্ঞান জ্ঞাত হইয়া সংসার ছুঃখ হইত্তে 
অব্যাহতি লাভ করিরাছিলেন১*৮। রাম! নেই সকল অতুলকীন্তি রাজন্ত- 
গণ এক্ষণে নাই। অনেক দিন হইল, তাহারা] ইহলোক ত্যাগ করিয়া- 
ছেন। তৎপরে তুনি এই পৃথিবীতে মহারাজ দশরণ হইতে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছ১৯। হে শক্রতাপন ! তোমার চিত্তনির্মল হইয়াছে এবং তাহাতেই 
€তোমান পরম পবিত্র অহেতুক বৈবাগ্যেঘঘ উদয় হইয়ছে২*। হে সাধু 

স্বাম! পৃথিবীতে প্রায় সকলেরই কারণ বশতঃ রাজস বৈরাগ্য হই্য়া 
থাকে, কিন্ত তোমার আত্মার ও অনাত্যার 'বিচার জনিত অর্গাৎ বিবেক মূলক, 

৯. 
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রাধুগণের চমতৎকারভ্বনক, উত্তম ও অনিমিত্তজ বৈরাগ্য জম্মিয়াছেশ স্তর 

তোমার এ বৈরাগ্য সাত্বিক২১।২২। বিরস বীভৎস বস্ত্র দেখিলে কাহার 

না! তদবন্বতে বিরাগ জন্মে? তাদৃশ বিষরে অনেকেরই বৈরাগ্য জন্মে টে ; 
কিন্ত সাধুদিগের বৈরাগ্য বিবেক হইতেই উৎপন্ন হয়। স্ুতয়াং তাহাদের 
বৈরাগ/ই উত্তম২ৎ। যাহাদের বিনা নিমিত্তে অর্থাৎ কেবল মাত্র ছুই. 

একটী দুঃখ ও বিদ্বেষ বশতঃ বৈরাগ্যোদয় না হয়, কেবলমাত্র সত্বগুধ- 
পরিণামজ আত্মানাঝ্মবিবেক বশতঃং সংসার বৈরাগ্য জন্মে, এ জগতে 

তঁহারাই যুথার্থ ধিবেকী, তাহারাই মহাত্বা, তীাহারাই প্রার্জ এবং, 

ভ্বাহাদেরই অন্তঃকরণ যথর৫ নির্মল২৪। তত্বজ্ঞানের উদ্দেশে যিনি 

বিবেক বশতঃ বুদ্ধিপুর্বক বিষয়বিরক্ত হন, তিনিই উৎকৃষ্টহারগরিশোভী 
যুররাজের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হন২ৎ। ধাহার! স্বীয় বিবেক বুদ্ধির দ্বারা. 

সংসাররচনা বিচার করিয়া তৎগ্রাভাৰে পবিত্র ও বৈরাগ্যভাবাপন্ন হন, 

প্রকৃতপক্ষে তীহারাই মহাপুরুষ২্৬। রাঘব! কি অন্তঃগ্রপঞ্চ, কি বাহ্- 

প্রপঞ্চ, * সমুদয় বিশ্ব আতাবিবেক দ্বারা বিচার করিয়া ইন্্রজালবৎ 

মিথ্যা ,বিবেচনা করা উচিত ও বলপূর্বক পরিত্যাগ করা বিধেয়ং৭। মরণ, 
ব্যাধিবিপ্রব, বিপদ, দৈন্ত, জরা, এ সকল দেখিলে অর্থাৎ নিপুণ হইয়া! 

পর্যযালেচনা করিলে কোন ব্যক্তি না বিরক্ত হয়? তাহাকেই বৈরাগ্য 

বলা যায়-যাহা স্বতঃ ও স্ববিবেক বশতঃ উৎপন্ন হয়২৮। তুমি অকৃত্রিম 

বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছ, মহত্ব লাভ করিয়াছ) সেই কারণে ভুমি 

বীজবপনের ফালকৃষ্ট + উত্তম কোমল ক্ষেত্রের ম্যায় জ্ঞানসার তত্বক্ঞ!ন- 

রূপ বীজবপনের উত্রুষ্ট আধার অর্থ।, পাত্র২*। পরমেশ্বরের প্রসাদে, 

তোমার স্থায় ব্যক্তির শুভা বুদ্ধি (স্থবুদ্ধি) বৈরাগ্যেরই অনুগামিনী হইয়া 
থাকে”*। বহুকাল ব্যাপিনন| যাগ, যন্ত, দান, তপস্তা, শাস্ত্রো্ত নিম 
পরিপালন ও তীর্থদেবা গ্রত্ত্বি করিয়া তদ্বারা জন্মজন্মান্তরীণ ছুস্কতি 

ক্ষয় করিতে. পারিলে তখন তাহারা পরমার্থ বিচারে প্রবৃত্ত হইতে 
প]রে। পারে বটে, কিন্তু তাহাতেও সকলের রৈরাগ্যোদয় হয় না। 

কাকতালীর ন্যায়ে কাহার কাহার বৈরাগ্যোদয় হইয়া থাকে৩১/৩৯। 

_._ *শরীর, প্রাণ, ইন্রিয়, মন, বুদ্ধি, অঙংকার, এ মকল অস্তঃএরুপঞ। শরীঘের বাহিকে 
স্মস্তই বাস প্রপঞ্চ। প্রপঞ্চ শব্দের অর্থ জগং.। 

এ কালকৃই অর্থাৎ লাল দ্বার] চয়া সুমি ।;.. 
চি 
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জীব যাবত গাঁ পর পদ দেখিতে পায় তাবং তাহারা পুনঃ পুনঃ 
লৌকিক বৈদিক কর্ে রত ও পুনঃ পুনঃ সংসার চক্রে ভ্রাম্টমান 
ইইতে থাফে। যেমন আলাননিবদ্ধ হম্তী বন্ধন ছেদন করিয়া পলায়ন 
রে, তেমনি, সাঁধু্গণ এই সংসারের গতি অত্যন্ত কুটিল ও অসৎ. 
বিবেচনা করিয়া ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া তম্ময়ী বুদ্ধির দ্বারা পরব্রঙ্গে 
গমন করেনঃ | রাম! এই সংসারগতি (সংসারাবস্থা ) বড়ই বিষণ্ণ 
ও ইহার অস্ত অর্থাৎ শেষ নাই | ইহার গরবল দোষ এই যে, 
জীব যাবৎ ইহাতে অবস্থান করে, তাবৎ দেহযুস্ততা অর্থাৎ ধ্দহাভিমার্ন 
ত্যাগ হয় না। দেহাভিমান ত্যাগ না হইলেও আঁআআবিষয়ক তত্বজ্ঞান 
হয় না। আত্মবিষয়ক তত্বজ্ঞান না হইলেও আপনার মহত অনুভূত 
হয় নাপৎ। রঘুন।থ! মহাবুদ্ধি পুরুষেরা অর্থৎ বিবেকী পুরুষেরা; 
জ্ঞনযোগরূপ ভেলার দ্বারা সদুত্তর সংসারবূপ .মহাসমুদ্র পার হইয়া 
থাকেন**। সেইজন্তই বলিতেছি, তুমিও বিচারাভ্যাসতৎপরা ও বিধেক: 
বৈরাগ্যনির্লা সদ্দ্ধি অবলম্বন পূর্বক একাগ্রচিত্তে ৮০০০৮ 
জ্ঞানযোগ শ্রবণ করতএ। 

সংসার অনস্ত আপদের ও ছুঃখভয়ের আম্পদ (স্থান)। ইহাতে 
যে বিক্ষেপ জনিত ভয়ছুঃখাির বেগ আছে, তাহা নিতাস্ত গ্রবল, দুঃসহ 

ও দীর্খস্থায়ী। তাহা উত্তম আয্মতব জ্ঞান ব্যতিরেকে চিরকাল অস্তর্দাহ 

জন্মইয়া খাকেত৮ | রাঘব ! জ্ঞানযোগ না থাকিলে শীত, বাত, এবং 

আতপ, এ সকলের ক্লেশ কোন্ গাধু সহা করিতে সমর্থ হুইত৬৯*। 
অনল যেমন তৃণরাশি দগ্ধ করে, তেমনি, অশেষদোষাকর হুরস্ত 

বিষয়ূচিস্তাও অজ্ঞন দিগকে দগ্ধ 'করিয়া থাকে**। যেমন অগ্নিশিখা 

ধর্যাসিক্ত ধনরাজি দগ্ধ করিতে সমর্থ হয় না, তেমনি, সংসারধন্ণাও 

তষদর্শী. জ্ঞাতজ্ঞেয় প্রাজ্ঞ ব্যক্তির অনিষ্ট করিতে সমর্থ হয় না*১। 

এই সংসার মক্ভৃমিসমুখিত প্রনিদ্ধ ও প্রবল বাত্যাকাণ্ডের ন্ুক্নপ। 

এই বাত্যাকাণ্ডে যতই আধিব্যাঁধিরূপ ঘূর্ণ বায়ু উঠুক, তাহাতে অগস্থু 

তবঙ্ঞার্নী নামক কল্পপাদপের কিছুই হয় না। তত্ৃজ্ঞরূপ কষ্পবৃক্ষ তাহাততি 
ভগ্নাঘতগ্ন (তীক্জিয়। পড়। বা বিশীর্ণ হওতা) অথধা আলোড়িত, ফিছুই 
হয় নাঃং। 

রাম! সেইজপ্ভই 'বপি, তুমি বুদ্ধিমান, প্রীমাণকুশল অর্থাৎ প্রত্যহ 



১৬৪ বাশি মহান্াঙ্গাকণ। শ১জর্স, 

প্রমাণ নিচয় পর্িজ্/ত আছ এবং আত্মজিজ্ঞানু হইয়াছ; সুতরাং ক্কুমি অত: 

পর ন্মাততত্ব বিজ্ঞাত হইবার নিমিত্ত যত্ববান হও। গুরুসেবাতৎপর 

হইয়। জ্ঞানোগায় কথা সকল জিজ্ঞাসা কর*। প্রমাণকুশল অর্থাৎ শান 
জ্তানসম্পন্ন উদারচেতা গুরু যাহা বলেন, উপদেশ করেন, তাহা তুমি 
যত্বপূর্বক বণ ও ধারণ কর। যেমন রঞ্জনের নিমিত্ কুদ্কুম দ্রবে বন 

নিমগ্ন করিলে বস্ত্র যেমন কুঙ্কমরাগ গ্রহণ করে, তেমনি, তুমিও খরক্ত 
বাক্যের তাৎপর্য গ্রহণ করঃ*। হে বাগ্সিপ্রবর রাম! যে নর অত" 

স্বজ্জ ও বিফলভাষী পুরুষকে প্রশ্ন করে, কোন কিছু ভিজ্ঞাসী করে, 

সে নর পিতান্ত নিকৃষ্ট ও মূঢ়ুতমঃ* | প্রমাণবিৎ ও তব্জ্ঞানী গুরু 
জিজ্ঞাসিত হইয়া য্রপুর্বক যাহা বলেন, উপদেশ করেন, যে নর 
তাহা না শুনে, সে নরও নিতাস্ত অধম*ও। যে নর পূর্বে গুরুর 

কান্ত ও তজ্জ্ঞতা পরীক্ষা করে, করিয়। প্রশ্ন করে, সেই নর বুদ্ধি- 
মান ও উত্তমপুরুষণখ। আর যে মুর্খ বক্তার ম্বভাবাদি পরিজ্ঞাত না 

হইয়া তত্বজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ উপদেশ গ্রহণের ইচ্ছা করে, 
সে ঘূর্থ যার পর নাই অধম এবং সে কোনও কালে পরমার্থভাজন 
হইতে গারে নাহ৮। যে শিষ্য গুরক্ত বাক্যের পূর্াপর সমাধান 

করিতে সক্ষম, উক্ত অনুক্ত ও অভ্তভূতি তত্ব বিচার দ্বারা গ্রহণ ও 

ধারণ করিতে পটু, গুরু সেই শিষ্যেরই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর করেন, পশ্ুতুল্য 
অজ্ঞ অধমের প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করেন 'না। অপিচ, যে. গুরু 
্রশ্নকর্ত্যর বোধসামথ্য আছে কি নাই তাহ পর্যালোচনার দ্বারা ন 

বুঝিয়৷ সহসা অপাত্রে বক্তব্য বলেন, উপদেশ করেন, দে গুরুও বিজ্ঞ 

সমাজে মূর্খ বলিয়। পরিগরণিতঃন।ৎ*। 
হে রাঘব! তুমি সেরূপ শিষ্য ও আমি সেরূপ গুরু নহি। তুমি 

সদ্গুণশালী ও উত্তম প্রশ্নকর্তী এবং আমিও তত্বকথনে জম্যক্ সক্ষম। 

সুতরাং আমাধিগের এই যোগ (গুরুশিষ্যের ভাব মেলন) অবন্তই ফল" 

জনক হইবেৎ১। রাঘব! তুমি শে ও শব্দার্থে পঙ্ডিত। তোমাকে আমি 

যে সকল সছুপদেশ প্রদান করিতেছি, তুমি তাহা যত্বপুর্বক হৃদয়ে 

গ্রহণ করিবে ও “ইহাই অখগ্ডিত তত্ব এইক্প অবধধারণ বা নির্ণর 

করিরেং২। তুমি মহান্ হইয়াছ, বিরক্ত হইয়াছ, সংসারের ও জীবের 

'স্ীতি বুঝিতে পারিয়াছ। তোম।কে উপদেশ কজিলে উপদেশজনিত জান 
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বস্ত্রে কু্কুঙাম্ুমংলগ্লের ম্যায় লগ্ন হইবে৩। যেমন প্রভাকরের প্রভা জল 

মধ্যেই প্রতিফলিত হয়, তেমনি, উপদেশ গ্রহণে ও তত্ববিবেকে সক্ষম্ঞ ত্বদীয় 
“বুদ্ধি মদীয় উপদেশের মধ্যে অবশ্ঠই প্রবিষ্ট হইবেণ*। হেরাম! আমি 
যাহা যাহা! বলিব তাহা তাহাই তুমি সত্ব পূর্বক হৃদয়ে গ্রহণ করিবে। 
যর্দি না পার, তবে, আমাকে বৃথা প্রশ্ন করিও নাৎৎ। রাম! মন 

এই সংসার অরণ্যের চপল মর্কট। সেই কারণেই ৰলিতেছি, তাহাকে 

শে।ধন করিয়া অর্থাৎ স্থির করিয়া পশ্চাৎ পরমার্থ বাক্য শ্রবণ করিবে 

«৬ | অবিবেকী, অজ্ঞান ও অসজ্জনসংসগ্গী লোক দিগঠুক দুরীককৃত 

করিয়া সাধু সঙ্জন দ্িগকে পুজা করিবে । সতত সজ্জনসংসর্গ করিলে 

বিবেক জ্ঞান জন্মে। ভোগ ও মোক্ষ এই ছুইটা সেই বিবেক বৃক্ষের 
ফলৎ৮। অভিজ্ঞগণ বলিয়! থাকেন যে, মোক্ষনামক পুরের দ্বারদেশে শম 

(দিতেক্র্রিয়তা), নিত্যানিত্যবস্তবিবেক, সন্তোষ ও নাধুসঙ্গ, এই চার 
দ্বারপাল বিদ্যমান আছে*। প্রযত্র সহকারে এই চার দ্বারপালের সেবা 
কর! কর্তব্য। অশক্ত হইলে তিন্ অথবা ছুই, একান্ত অশক্ত পক্ষে অস্ততঃ 
এক দ্বারপ।লের সেবায় অনুরক্ত হইবে । তাহা হইলে তাহারা মোক্ষ, 

নামক রাজবাটার দ্বার উদঘ।টন করিরা অর্থাৎ খুলিয়া দিবেক*। 
উহার্দের এক জনকে বশীভূত করিতে যদি প্রাণ পর্য্যস্ত পরিত্যাগ করিতে 
হয় তথাপি তাহা স্বীক।র করিবে । করিয়া অন্যতম দ্বারপাল বস্তা করি- 

বার চেষ্টা করিবে ।* কারণ, উহাদিগের এক জনকে বশীভূত করিতে 

পারিপে অপর তিন জন সহজে বশ হইবেত১। ভাস্কর যেমন জোতিক্ক 

গণের ভূষণ ও শ্রেষ্ঠ, তেমনি, বিবেকসম্পন্ন পুরুষই শান শবণের, 

তপস্তার, অর্থাৎ শান্সর্থ বিচারের গার ও শ্রেউভুষণম্বর্ূপত২ । যেমন 

উরলম্বভ।ব অশ্ব (জল) জাড্যের (অতিশৈত্যের) দ্বারা পাষাণের সায় 

কঠিন হইয়া যায়, তেমনি, অল্পচৈতন্ত জীবেরাও (অল্পবুদ্ধিলোকের়াও ) 
নিজ মূর্ধতার দোবে জড়বৎ হইয়া যাঁয়৬১। কিন্তু রাম! তুমি সেরূপ 

নহ। তে।মার অভ্ভঃকরণ সৌজগ্য গুণে ও শাস্্রার্থ দর্শনে হর্ষ্যোদয়ে 

পদের ম্যায় প্রফুল্ল হইয়।ছে৬৪ | যেমন মৃগাদি পণ্ড বীণানিশ্বন শুলি- 

বার জন্য উৎ্কর্ণ হয়, তেমনি, তুমিও জ্ঞানোপদেশ শুনিতে ও বুঝিতে 

উতকর্ণ হইয়ছ। সেইজন্যই বলিয়াছি, তুমি উপদেশের পরম পবিত্র ও 
যোগ্য পাত্র | হে রামচন্দ্র! এক্ষণে তুমি বৈরাগ্য ও অভ্যাস এই 
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ছয়ের দ্বারা শাস্তি ও সৌজন্যরূপ মহাসম্পত্তি উপার্জন কর? করিলে 
আত্বামস্তাবনা থাকিবে নাও অগ্রে সংশান্ত্রের আলোচনা, সাধুসঙ্গ, 
ইন্জিয়নিগ্রহ ও তপোনুষ্ঠান দ্বারা স্বীয় প্রজ্ঞা বর্ধিত করিবেৎ। কারণ) 
প্রজ্ঞাই মূর্খতা নাশের পরম কারণ। যে কিছু জ্ঞানদর্শনের শাস্ত্র আছে 
অর্থাৎ অধ্যাত্ম শাস্ত্র আছে, সমন্তই মূর্খতা বিনাশের উপায়৬। এই যে 
ংসারবৃক্ষ, ইহা আপদের এক মাত্র আম্পদ এবং ইহাই অজ্ঞ দিগককে 

নিত্য মুগ্ধ করিতেছে। হুতরাং ঘনুপুর্বক অজ্ঞতা বা মূর্খতা বিনাশের 
চেষ্টা করা, অবশ্য কর্তব্য১*। চর্ম (তন্ত্র, ।কামারের জাতা) যেমন 
অগ্িসংযেগে ক্রমনিরমে সঙ্কুচিত হইতে থাকে, তেমনি, চিন্তও ছরাশার 
দ্বার] নিত্যই সর্পের স্থায় কুটিলগতি প্রাপ্ত ও বুদ্ধিগ্রদেশে মত শত বিক্ষেগ 
জগ্মার়। জন্মই! মূর্থতা আনয়ন করে, পরে ততক্রমে দিন দিন সঙ্কুচিত 
হইতে থাকে। অর্থাৎ মালিন্ত প্রাপ্ত হইতে থাকে*ৎ। দৃষ্টি (চক্ষুঃ) 
যেমন নির্শাল নভোমগুলস্থ পূর্ণ শশধর দর্শনে গএসন্ন বা পরিতৃপ্ত হয়, 
তেমনি, মছুক্ত বস্তদৃষ্টি (তবজ্ঞান) প্রাজ্ঞ ব্যক্তিতেই স্বার্থগম্পাদিনী 
হয়। 4 অথবা বস্তদৃষ্টি অর্থাং চিদাস্বা প্রাজ্ঞ শিষ্ের চিত্তে প্রান্ত 
উপদেষ্টার গ্রভাবে স্ফুরিত হইয়া থাকেন )৭১। যাহার মতি পূর্বাপর 
বিচারের দ্বারা হুঙ্গার্থ গ্রহণেক্ষমবতী হইয়াছে, নিরতিশয় নৈপুণ্যলাভ 
করিয়াছে, তাদূশী মতি সবিকাশা নামে খ্যাত। যাহার মতি তাদৃক 
এ্রকারে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহসংসারে সেই পুধষই পুরুষ*২। হে 
রমুবর! যেমন মেধাবরণবিনির্শাক্ত তিমিরবিনাশী পূর্ণ শশধরের কিরণে 
আকাশমণ্ল শোভমান হয়, তেমনি, তুমিও নির্খলাবুদ্ধিতে ও শান্ত্যাদি 
শপে শোভমান হইয়াছ"ত। 

একাদশ সর্গ সমাত্। 



ঘাদশ সর্গ। 
ঝুট সবে 

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম ! তোমার মল পূর্বোক্ত গুণসমূছে পূর্ণ হইয়াছে? 

কিরূপে প্রশ্ন করিতে হয় তাহাও তুমি অবগত আছ। অপিচ, সংক্ষিপ্ত 

(স্ত্র) কথ! বলিলেও তাহা বুঝিতে পার। এই সকল ব্পরণে আঙগি 

তোমাকে যতুপূর্বক বলিতে অর্থাৎ উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হুইয়াছ্ছি১। 

এক্ষণে তুমি তোমার রজভ্তমোবর্জিতা সত্বসারা মতি (সাব্বিকী বুদ্ধি)' 
পরমাত্মায় স্থাপিত কর, করিয়া জ্ঞানোপদেশ শুনিবার জন্য অগ্রসর 

হও২। জিজ্ঞাস্ জনের যে যে সদ্্গুণ থাকা আবশ্তক সে সমস্তুষ্ট 
তোমাতে বিরাজ করিতেছে এবং বক্তার বা উপদেষ্টার যে শে গু' 
থাকা উচিত, €স সমুদারও আমাতে বিরাজ করিতেছে । যেমন, 

জলধিতে রুত্রশ্রী, তেমনি, আমাতে ও তোমাতে গুণশ্রীৎ। পুর! চক্র- 
কিরধসংযোগে চন্দ্রকান্ত মণির হ্যায় বিবেক ও বৈরাগ্য সংসোগে তোমার 

চিত্ত আর হইয়াছে ও তুমি অশেষ সদ্গুণ লাভ করিয়াছ*। তুমি 

বাল্যকাল হইতে সদ্গুণে অভ্যস্ত, স্থৃতরাং শুদ্ধন্বভাব। (সইজন্য এখন 
তুমি, তত্বকথা! শ্রবণের উপযুক্ত । বেহেতু উপযুক্ত, সেই হেতু আমি 
বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি জানি, চন্দ্রমা ব্যতীত কুমুদিনী বিকশিতা 

হয় নাৎ।৬। (অর্থাৎ অধিকারী ব্যক্তি ব্যতীত অনবিকারী ব্যক্তি কদাচ তন্ক 
কথা শুনিতে সমর্থ হয় না)। যেসকল সমারম্ত অথাৎ প্রামাণিক উপ-- 

দেশ, সে সকল পরম পদ (ব্রহ্মতত্ব) দৃষ্টে উপশম প্রাপ্ত হইবে । অর্থাৎ 

প্রাপ্য ত্রহ্ষপদ প্রাপ্ত হইলে তখন আর উপদেশ শুনিতে হইবে না। 
তাহাই উপদেশ শ্রবণের অববি বা সীমা" । যদি জ্ঞানোপদেশ শ্রবর্পে 
উত্তমাধিকারী গণের চিত্তবিশ্রাস্তি না হইত তাহা হইলে কোন্ বিবেকী 
ব্যক্তি এই সংসারযাতনা সহ করিতে সমর্থ হইত? (তাৎপধ্্য. এই যে, 
তাহারাও তোমার ন্যায় অসহ্ যন্ত্রণায় দেহত্যাগে কৃতসংকল্প হইতেন )৮। 
যেমন কল্লান্তকালোদ্দিত আদ্িত্যগণের (দ্বাদশ হৃর্যেযর ) তেজ: মেরু 

প্রস্ৃতি পর্বত্তকেও ভম্মীতৃত করিয়! থাকে, তেমনি, পরমপদ (তরঙ্গ) প্রাঙ্চি 
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মাত্রে লমুদায় মনোবৃত্তি বিলয় প্রাপ্ত হইয়া যায়*। রাম! সংসার 

এক গ্রীকার বিষম বিষ। ইহার আবেগে যে বিষৃচিকা (রোগ) জগ্মে, 
অশেষ বিশেষ যন্ত্রণা ভোগ. হর, তাহা নিতাত্ত ছুঃসহ। পরপ্ক যোগ " 

তাহার পবিত্র অর্থাৎ তদ্িষনাশন গারুড় মন্ত্রের স্ব্ূপ১*। পরমার্থ 

জ্ঞানরূপ সে যোগ সজ্জনগণের সহিত সংশানস্ত্রেরে আলোচনায় পাওয়া 

যাইতে পারে১১। 

তুমি “এই মানবজন্ জ্ঞানোগার্জনের জন্যই হইয়াছে । এবং এই জগ্ষে 
বিচারপরায়ণ হইলে অবশ্তই দুঃখক্ষয় হইবে ।” এইন্প স্থির করিবে ও 

নিশ্চয় সহকারে বিচার করিবে | বিচার দৃষ্টিকে কদ।চ তুচ্ছ করিবে না এবং 

তাহাকে অবহেলাঁও করিবে না১২। মেমন ভূজঙ্গমগণ জীর্ত্বক পরিত্যাগ 

করিতে দুঃখিত হয় না, তেমনি, ততুদর্শী বিচারপরায়ণ পুরুষেরা এই 
ব্যাধিমন্দির অশেষ দুঃখাকর কলেবর পরিত্যাগে কিছুমাত্র ছু'খিত হন 
না। অধিকস্ত তাহারা এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ পরিত্যাগ পূর্বক অর্থাৎ দেছের 
গ্রতি যে অহং মম অভিমান রূঢ় আছে, তাহ! পরিত্যা গণপুর্ধাক শীতলাস্তঃকরণ 

হইয়। গুই মায়াময় বিস্তীর্ণ জগৎকে ইন্দ্রজালবং জ্ঞান করিয়! থাকেন । ধাহীরা 
অসম্যগ্ররশী, তাহারাই দুঃখে কাতর হয়, অভিভত হয়, কিন্ত সমাগ্দর্শীরা 
এতদ্বিয়োগে অন্নমাত্রও দুঃখিত হন না১৩। দুঃখিত না হইবার কারণ 

এই ধে, তীহার! জানিতে পারিয়াছেন, এই সংসার এক ভয়ঙ্কর রোগ। 

ভীষণতম ভবরোগ নর দিগকে কখন বিষধরের স্তায় দংশন করিতেছে, 

কখন তীক্ষধার অসির গ্যায়' ছেদন করিতেছে, কখন কুস্তের (কুস্ত- 

বড়া অস্ত্র) স্যাঁয় বিদ্ধ করিতেছে, কখন রজ্জুর ম্যায় বন্ধন করিতেছে, 

কখন প্রজ্মলিত অগ্নিশিখার ন্তাষ দগ্ধ করিতেছে, কথন বা৷ অন্ধকার, 

মবী রজনীর ন্যায় মোহান্ধকান্ে নিক্ষিপ্ত কবিতেছে এবং কখন বা 

অশঙ্কিত চিত্তে বিষয়ান্ুসন্ধনে রত পুরুষ দ্িগকে পাষাণের পেষণ ও 

অবসন্ন করিতেছে (পাথর চাপা করিতেছে )। এই যে সংসার নামক 

দীর্ঘ রোগ, এই রোগই' নরগণের প্রজ্ঞা অর্থাৎ বিবেকবুদ্ধি বিনাশ 

করিতেছে, মর্ধ্যাদা ভঙ্গ করিতেছে, ঘোর অন্ধকুপে অর্থাৎ নরকে 

নিপাতিত কৰিতেছে এরং তৃষ্ণায় জর্জরিত করিতেছে । অধিক কি 

বলিব, এই সংসারে, এমন কোন ছুঃখ নাই যাহা সংসারী জনগণকে 

ভোগ করিতে না হয়১।| . বিষয়বিধৃচিকা অভি য়ানক রৌগ। 
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নরক-নগঞোপম স্বপর-দেহের * প্রতি মমতাদি বুদ্ধি উৎপন্ন করা এ রোগের 

প্রধান উপদ্রব । শীত ইহার চিকিৎসা! না করিলে, এ নিশ্চয়ই সেই সেই 
'নরকছুর্দশায় নিপাতিত করিয়া থাকে১«। সে সকল নরক নিতাস্ত ভীষ্ণ। 

সেসকল নরকে এই সকল দুরবস্থা. দৃ্ হয়। যথা-প্রস্তরতাড়ন, শিলা- 
ভক্ষণ, জলদঙ্গারনিগীরণ, অগ্নির দ্বারা অঙ্গ দাহ, চক্ষুর্নাশ, হিমাবসেক, 

অঙ্চূর্ণন ও অঙ্গকর্তন, চন্দনকাষ্ঠ ঘর্ষণের ন্যায় শরীরঘর্ষণ, পর্ব তনিপাতন, 

'অসিপত্তর বৃক্ষের বনে কৃতধাবন, কীট কর্তৃক অঙ্গভক্ষণ, বস্ত্রনিষ্পীড়ন- 

বং কাষ্ঠযন্ত্রে প্রপীড়ন, কণ্টকময় লৌহ্ শৃঙ্খলে অঙ্গ বেষ্টন, ক্টকমার্জনীর 
দ্বারা অঙ্গপ€রমার্জন। সে মার্জনে ত্বক ছিড়িয়। যাঁয়। লোহোদগারকারী 

সমরনারাচার্দি নিপাত, প্রচণ্ড নিদাঘ কালে ভয়ঙ্কর মরুভূমিতে পর্যটন, 

শিশিরকালে ধারাগৃহে বাস, পুনঃ পুনঃ শিরশ্ছেদ, সুখনিদ্রার অভাব, 

বদনাবরোধজন্য বাক্যরোধ | + সেই মকল নরকে এবম্বিধ আরও অনেক 

মহানিষ্ট ও সহত্র সহস্র নিদারুণ কষ্ট অনবরত ভোগ করিতে হয়১৩। 

রাম! সংসার এরূপ প্ররূপ নিদারুণ অসংখ্য ছুর্দশীর'ও কষ্টের উৎ- 

পাদক। সেজন্য ইহা হইতে নিষ্কৃতি লাভে আলম্ত বা অবহেলা কর! 
বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্তব্য নহে। আমি যেরূপ যেরূপ বিচার প্রণালী 
বলিতেছি ও বলিব, সেই সকল প্রণালী অবলঙ্বনে প্রযদ্ধ সহকারে 

পরমাত্ম-পরায়ণ হওয়! ও তত্বান্নশীলনে রত থাকা অবশ্ত কর্তব্য । অধিকারী 

নর» শাস্ত্রীয় বিচারের দ্বারাই অেয়োলাভ করিয়া থকেন। যে প্রকার 

বিচারে শ্রেয়! লাভ হইতে পারে সে প্রকার বা সে প্রণালী বলিতেছি, 
২ পি ১ পিপীশীন শট পলাশী 2 ৯ ৩ পিপি শিপ তি শপ -৯৯০-শ্শীশিশা শী 

* শরীরটা নরকের নগর ।__এ নগরে কেবল মলমুত্রদি থাকে । শরীর নরকের আগার ; 
তথুপি জীব ইহাকে “আমার” “শুচি” “হনব” ইতা।দি প্রকার মনে করে। যাহা আমার 
নহে, শুচি নহে, স্থন্দরও নহে, তাহাকে আমার, শুচি ও স্ন্দর মনে করা বিকার ব্যতীত অঙ্ক 

কিছু নহে । পণ্ডিতের! এ সকল বিকারকে ভ্রীস্তি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। 
+ নরক ভোণ এ দেহে হয় না। মৃত্যুর পর যমালয়ে গিয়! সুশ্্র দেহে নরক যন্ত্রণা! ভোগ 

করিতে হয়। প্রস্তরতাড়ন অর্থাৎ পাথরে আছড়ান। যেমন রজকের! "কাপড় আছড়াক়্ 
তেমনি । শিলাভক্ষণ অর্থাৎ সে নরকে প্রস্তর খাইতে দেয়, অন্য কিছু খাইতে দেয় ন।। 
জ্বলদঙ্গারনিগীরণ অর্থাৎ যমদূতেরা অগ্নিতপ্ত কয়লা খাওয়।য়। চক্ষুর্নাশ অর্থাৎ চোখ্ ছেদ 
করিয়। দেয় । হিমীবসেক অর্থাৎ শীতকালে বরফে স্রান করায়। পর্বতনিপাতন অর্থাৎ 
পর্বতের শিখর হইতে ফেলিয়া দেয়। ছুরি ও খাঁড়। যাহার পাতা, তাদৃশ কৃত্রিম বৃক্ষের বনে 
দৌড় করায়। যমদূতেরা যুদ্ধকাঁলের ন্যায় অস্ত্রবর্ষণ করে, সে সকল অস্ত্র আবার স্ুত্রান্ত্ বমন 
করে। (এখন যেমন কামানের মধ্যে ছুরি প্রভৃতি ন্ুদ্রাস্ত দেয় তেমনি )। এই সবল ক্লেশ 
ময়ণের পর পুনর্জন্মের পূর্বে যমালয়ে তোগ করিতে হয়। 

২ 
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অবহিত হইয়া শ্রবণ কর১'। হে রথুকুলেনো ! যদি এমন মনে কর 
যে, জ্জীন কবচে আবৃত মুনিগণ, মহর্ষিগণ, দ্বিজগণ ও রাজন্গণ তৰে 

কি জন্য সেই সেই ছুঃখকরী অবস্থা ও নানাগ্রকার সংসারক্লেশ ম্বীকার 

করিয়াছিলেন ও করিতেছেন? তোমার সে ভাব পরিবর্তনার্থ এই মাত্র 
বলিলে পর্য্যাপ্ত হইবে যে, মেই সকল মহাত্মগণ সতত হ্ৃষ্টচিত্ত অর্থাৎ 

আনন্দব্রহ্ম রসে পরিপূর্ণ ১* | * রাম! যেমন হরি হর প্রভৃতি দেবতারা 

এই সংসারে কৌতুক ও বিক্ষেপ বর্জিত মুত্ররাং নির্লি আছেন, 
তেমনি, ধিশুদ্ধচিত্ত মানবগণও সংসারে অবস্থিতি করতঃ সংসারধর্দে 

নির্লিপ্ত ও পূর্ণানন্দরসে নিমগ্ন থাকেন১৯। পরম তত পরিজ্ঞাত হইলে 
তখন সমুদায় মোহ পরিক্ষীণ ও ভ্রান্তিজ্ঞানরূপ নিবিড় মেঘ অস্তর্থিত 
হয়। তখন তাদশ জীবের জগদ্ত্রমণ স্বখেরই কারণ হইয়া থাঁকে২*। 

রাম! আরও বলি, আত্ম! প্রসন্ন হইলেই জীব সন্দেহপরিহীন হয় ও 

শাস্তি লাভে সমর্থ হয়। মনের শাস্তি হইলেই উৎকষ্ট ব্রহ্গরসাম্বাদনে 
সমর্থ হওয়া যায়। সেই সময়ে এই জগতের প্রতি আত্মসমান ভাব বা 

সমদৃষ্টি নিপতিত হয়। সেই সমদৃষ্টি ততুজ্ঞানী দিগের জগদ্ত্রমণ যে পরম 
সুখদায়ক, তৎপক্ষে সঙ্গেহ নাই২১। আর এক কথ! বলি, তাহাও শ্রবধ 

কর। এই অচেতন দেহ ছিন্ন কাঠ রচিত রথের অনুরূপ । দেহই রথ, 

ইন্জিয়গণ তাহার অশ্ব অর্থাৎ বাহক। ইন্জিয়ের যে "বেগ, তাহাই সেই 
ইঞ্জিয় অশ্ের গতি। এই রথ প্রাণবাযু কর্তৃক 'পরিচালিত হইতেছে। 
মন ইহাঁন রশ্মি (লাগাম্), আম্মা সারথি, গরমাত্বা ইহার পরম রথী। 

এই রথ আরোহণের ফল আনন্দ। এই রথ যদি আননাধামের অভি- 
মুখে বাহিত হয়, তবেই পরমানম্দ লাভ, নচেৎ ছুর্গতি। এই দেহরথের 

আরোহী দেহী (জীব) দেহপরিচ্ছেদে ক্ষুদ্র হইলেও সমাধিকালে মহান্। 
তত্বর্শনের পর তাদৃশী বুদ্ধি অবলঙ্বনে এই রথে জগণ ব্রমণ করা সুখের 

ডু 

বৈ অস্পথের নহে২ং। 
দ্বাদশ সর্গ সমাধত। 

* শীস্্ীয় বিচার দ্বারা ত্বসমুহ্বোধ হইলে অবস্ঠই শ্রেয়োলীভ হয়, তাহার অগ্থা হয় দা। 

মাওবাদি ধধি, ও জনকাদি রাঁজা ও নারদাদি মুনি, লৌকরুষ্টিতে সংসারী; বন্ততঃ তাহাদের 

সংসার ক্লেশ নাই বা ছিল না। তাহারা অনহংবুদ্ধি ও অসঙ্গভাবে অবস্থিত থাকিয়া! গ্রার্ 

পরিক্ষণর্ঘ যথাপ্রাপ্ত আহারবিহারাদি করিতেন। অর্থাৎ সেই সেই ব্যবহার কার্যে তাহাদের 

লিপ্তহ ছিল নাঁ। সেই জন্যই াহারা সুখী ও গুনঃসংসারের় অযোগ্য । 



ত্রয়োদশ সর্গ । 

বশিষ্ঠদেব কহিলেন, হে রামচন্দ্র! ষেমন ক্ষভ্রিয়ের। রাজ্যাধিকার 

লাভ করিয়া এবং অন্ত লোকে ধনসমৃদ্ধিশালিত। প্রাপ্ত হইয়। তৃপ্তির সহিত 

কালযাপন করে, তেমনি, বুদ্ধিমান মহান্ ব্যক্তিরা বর্ণিতপ্রকারের ততৃ- 

জান প্রাপ্ত হইয়া এই সংসারে পরম সুখে ও নির্বিক্ষে বিচরণ করিয়া 

খাকেন১। এই সকল জীবনুক্ত ব্যত্তি শোক করেন না, কোন কিছু 
কামনা করেন না, কোন প্রার্থনা করেন না, শুভ অণুভ-_ভাল মন্দ-- 

কিছুই করেন না অথচ সমস্তই করেন ও কিছুই করেন না২। * 
তাঁহারা বিশুদ্ধ ভাবে অবস্থিতি করতঃ বিশুদ্ধ কর্ম সমুদায়ের অনুষ্ঠান 

করিয়া থাকেন। তাহারা পরমায্বাক্স অবস্থিত) দেজন্য তাহারা ইহা 
হেয়, তাহা উপাদেয়, এতত্প্রকার বুদ্ধি বিবর্জিত। যাহা কিছু করেন নে 

সকল নির্মল অর্থাৎ নির্পেপ ও শান্ত্রীয়। 1 নির্পেপ ও শাস্ত্রীয় কর্ম করায় 

তাহার! শুদ্ধাত্সা থাকেন ও লৌকিক সতৎ্পথে গমনাগমন করেনঙ | এই 

সকল "মহাপুরুষেরা আগমন করেন সত্য; পরস্ত অন্তের মত আগমন 

করেন না। গমন করেন বটে) কিন্ত অন্তের মত গমন করেন না। কর্মও 

করেন পরস্ত পূুর্বেক্ত প্রকারে করায় তাহা! না করা বলিয়া গণ্য । 

তাহাদের করা ও বল! না করা ও না বলার সমান । পরমপ্রাপ্য ত্রহ্মপদ 

অধিগত (প্রাপ্ত) হইলে তখন সর্বপ্রকার সমারস্ত ও সর্বপ্রকার দর্শন 

হেয় ও উপাদেয় এই ভাবদ্বয়বিবর্জিত হয় সুতরাং সে সকল কর্ও তাহাদের 
সম্বন্ধে জ্ঞান ফল প্রসব ন! করিয়াই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়! যাঁয়ং। মন তখন 

বিকারবর্জিত হয় ও আনন্দপ্রৰাহে ভাসিতে থাকে । সুতরাং চক্জ্রবিদ্বে 

অবস্থিত শ্বর্গপ্রাপ্ত জীবের স্ায় উৎকৃষ্ট সুখ অনুভব করিতে থাকেছ। 

* “সমস্তই করেন ও কিছুই করেন না” এ কথার অর্থ এই যে, প্রারন্ধ অপরিহাধ্য জানিয় 
বথাপ্রাপ্ড কার্ধ্য করেন স্থতরাং লোকদৃষ্টিতে সমস্তই করেন। কোনও কাধ্য ইচ্ছা বা কামন 
পূর্বক করেন না । তাহা না, করার পরমার্থ দৃষ্টিতে কিছুই করেন না। 

1 নির্পেপ-স্ফলপ্রদান সামর্থশৃন্য । অভিসন্ধি থাকিলে কর্ম সকল যথাকালে ফল 
প্রসব করে, অভিসদ্বিরহিত হুইয় কর্ম করিলে সে কর্ম ফল দিতে পাঁরে ন।। মিঃশক্তি হইক়্ 
ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। 
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যেমন পুর্ণশশিস্থিত সুধা রসের পরিমাণ করা যাঁয় না/ সেইবপ, 
পরিজ্যক্ত বিষয়াঁভিলাষ ও পরিত্যক্ত ফৌতুক আত্মস্থথগ্রবিষ্ট চিত্বেরও 

সুখের পরিমাণ (ইয়ত্তা) করা যায় না। অর্থাৎ সে সুখ অসীম" । ঘষে, 

একবার মাত্র আত্মতত্ব পরিজ্ঞত হয়, মে আর এ ইন্দ্রজাল দেখে না, 
বাসনার অন্নুগামীও হয় না। সে বাঁলচাপল্য পরিত্যাগ করিয়া গসিদ্ব 

পরমাত্মস্থথে বিরাজ করে” । হে রামচন্দ্র! এবব্িধা বৃত্তি (জীবস্মুজি- 

রূপিণী অবস্থা) আতাতত্ব সাক্ষাৎকার দ্বারাই লাভ করা যায়) অন্ত 

কোন উপ্থায়ে নহে। যেহেতু আত্মদর্শনের অব্যবহিত পরেই কথিত- 

প্রকার জীবনুক্ততা জন্মে, দেই হেতু, অধিকারী পুরুষ মরণ পর্য্যস্ত 

অথব] তত্ব দর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত মনন ও নিদিধ্যাসন অবলম্বন করিয়া 

আত্মতত্বান্সসন্ধানে যত্রবান্ থাঁকিবেন। অন্য কিছু করিবেন না৯।১*। 

বাহাঁরা অন্ুভবশালী, শান্ত্রান্ুশীলনে তৎপর ও গুরূপদেশ গ্রহণে পরায়ণ, 

তাহারাই আত্মাবলোকনে সমর্থ১১। যেব্যক্তি শাস্ত্র শ্রবণ করে, শান্্ার্থ 

বিচার করে, সাধু সেবায় রত থাকে, সে ব্যক্তি গুরু-শান্ত্াদি অমান্য: 

কারী "যূর্থের ন্যায় কষ্টদায়িনী ছুরবস্থায় পতিত হয় না১২। মন্গুয্যের ুর্স্ব 

যাঁদুশ খেদের কারণ হয়; আধি, ব্যাধি, বিষয় ও আপদ সেরূপ থেদের 

কারণ নহে১৩। যে অল্পমাত্র ব্যুৎপন্ন, অর্থাৎ যাহার বুদ্ধি অল্পমাত্রও সংস্কৃত 

হইয়াছে, যাহার অক্পমাত্র বোঁধসামর্থ্য আছে, মছুক্ত এই অধ্যাত্বশান্ 

তাহার মূর্খতা বিনাশ করিতে সমর্থ। অল্পজ্ঞ প্দগের পক্ষে এরূপ 

মর্ঘতা নুশক শাস্ত্র আর নাই১। শাস্ত্রীয় মহাবাক্যের পরম প্রতিগাদা 
পরমাত্মাঁ যাহার বন্ধু অর্থাৎ নিতান্ত প্রিয়, দেই পুরুষই এই অধ্যাত্ব- 

শান্ত শ্রবণ করুক। ইহা স্ুশ্রীব্য, স্থুখবোধ্য, দৃষ্টান্তভৃষিত ও সমুদায় 

অধ্যাত্বশীন্ত্ের অবিরোধী হৃদয় (সারস্বরূপ )১৫। যেমন খদির বৃক্ষের 

গাত্রে কণ্টকের জন্ম হয়, তেমনি, ছুর্মিবার্ধ্য আপদ ও অত্যন্ত অধম 

কুযোনিজন্ম কেবল মূর্খতা হইতেই হুইয়! থাকে১৬। রাম! বরং শরাব 

হস্তে চণ্ডালদ্বারে ভিক্ষা করা শ্রেয়স্কর, তথাপি, মৌর্থাপ্হত জীবন শ্রেমন 

স্কর নহে। ভীষণ অন্ধকৃপে ও মহীরুহকোটরে ভেক কীটাদি হইয়া কাল- 

ক্ষেপ করাও সখের; তথাপি মৌর্থাপহত জীবন সুখের নহে। মূর্খতা 

যার পর.নাই ছুঃখপ্রদ্১*।১৮। মন্থুষ্য এই মোঁক্ষোপায়ময় আলোক (জ্ঞান) 

প্রাপ্ত হইলে পুনর্ধার আর মোহাম্বকারে নিপতিত হয় নী১৯। যাবৎ 
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না বিবেক* হুর্ষ্যের নির্মল প্রভা সমুদিত হয়, ভাঁবৎ এই সকল মানব- 
রূপ অন্ভুজ (পদ্ম) তৃষ্ণা কর্তৃক স্কৃচিত হইয়া থাকে২*। রাম !স্আমি 
'সেইজন্যই বলিতেছি, তুমি সংসার ক্লেশ বিনাশার্থ গুরু ও শাস্ত্র প্রমাণ 
অবলম্বনে আপনার অনারোপিতরূপ (আত্মতত্ব) অবগত হও, হইয়া 
থে বিচরণ কর২১। হে রাঘব! মুনিগণ, ব্রহ্গর্ষিগণ, অন্যান্য জীবনুক্ত 
মহাত্মগণ ও হরি হরব্রক্গাদি দেবতারা যেরূপে ইহ সংসারে বিচরণ করেন, 
তুমিও সেইরূপে বিচরণ কর২২। এই সংসারে ছুঃখই অনন্ত, স্থখ তৃণ- 
কণার হ্যায় অল্প। তাহা অতিসামান্য ও অকিঞ্ংকর এবং তাহাই 
আবার শেষ ছুঃখের কারণ হুইর! থাকে । সেই কারণে অকিঞ্চিৎকর 
তুচ্ছ ছুঃখান্বিদ্ধ ক্ষণিক সাংসারিক স্থখের প্রতি আস্থা স্থাপন করা 
কর্তব্য নহে২ত। যে পদ অনস্ত বা অসীম, যে পদ আয়াস (ক্লেশ) 
পরিমুক্ত, যাহা পরম সার অর্থাৎ পরমপুরুযার্থ২ সেই পদ সিদ্ধির 
নিমিত্ত বিচক্ষণ পুরুষ যত্রপূর্ববক সাধনে বত হইবেন২*। আাম! ইহা 
নিশ্চিত জানিবে যে, ধাহাদের মন গতজর (বিক্ষেপশুন্য ব। চাঞ্চল্যবর্জিত ) 
হইয়াছে, এ সংসারে তাহারাই মোক্ষ লাভের পাত্র। তীহারাই পরমপদ 
অবলম্বন করিয়াছেন এবং তীহারাই উত্তম পুরুষ২ৎ । আর যাহারা কেবল 
রাজ্যা্ি পার্থিব সুখে নিবিষটচিন্ত এবং বিষয়সস্ভোগেই পরিতুষ্ট) সেই 
সকল ছুষ্টাশয় মানব দিগকে তুমি অন্ধভেকতুল্য (অন্ধভেক- -কুপমতুঁক 
অথবা কাণা বেড) জীনিবে২৬। যাহারা বঞ্চনা বিষয়ে, গ্রবল ছুষর্টে, 
ছ্রনষ্ঠানে, মিত্ররূপী শত্রুতে (অর্থাৎ স্ত্রী পুত্র গ্রভৃতিতে ) ও, সপরূপী 
ভোগে (বিষয় ভোগ সর্প তুল্য, ইহার দংশনে নরক জ্বালায় জলিতে 
হয়) সমাসক্ত, সেই সকল মস্থরবুদ্ধি মৃঢ় লোকেরা এক দুর্গম 
হইতৈ অন্য ছূর্গমে (ছুর্গতিতে), এক ছঃখ হইতে অন্য হঃখে, 
এক .ভয় হইতে অন্য ভয়ে ও এক নরক হইতে অন্য নরকে 
নিপতিত হয়২"।২৮। রাম! সুখের ও দুঃখের দশা বিদ্যুৎ অপে- 
ক্ষাও অল্পকালস্থায়ী। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, সুখ ছুঃখের রীতি এই যে, 
সখ ছঃখকে বিনাশ করে এবং ছুঃখও সুখকে বিনাশ করে। "স্থথের 
পর ছঃখ, ছুঃখের পর সুখ।” সেই কারণেই স্থখাম্বেধী লোক কোনও 
কালে শ্রেয়ঃ অর্থাৎ বিশ্রাপ্তি লাভ করিতে পারে না। অসীম অনন্ত 
কাঁল ব্যাপিয়। তাহারা স্থখহ:ংখের আোঁতে ভাসমান থাকে, থাকিয়া শ্রাস্ত 
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গক্লান্ত হইতে থাকে২*। যাহারা বৈরাগ্যসম্পন্ন, তাদৃশ *নুখ হুঃখের 

রতি বির্ত ও বিবেকপরায়ণ, সেই সকল ভবৎসদৃশ মহাত্মারাই গ্রক্কত 

প্রকৃত সুখের ও মোক্ষের ভাঁজন হইয়া থাকেন*। বিবেক অবলম্বম 

পূর্বক বৈরাগ্যের অভ্যাস অর্থাৎ পরম বৈরাগ্য আয়ত্ব করিতে 

পারিলেই এই আপদস্বর্ূপ সংসারসমুদ্র অনায়ামে উত্তীর্ণ হওয়া যায়ৎ১। 

ফাহীরা বিবেকী, ধাহারা! একবার সংসারের রহস্ত জানিতে পারিয়াছেন, 

তাহারা কদাচ এই বিষের ন্যায় মোহকারিণী সংসার মাঁয়ায় অবস্থান 

করেন না%২। যাহারা এই সংসার প্রাপ্ত হইয়া ইছাতে অবহেলা 

পূর্বক অবস্থিতি করে অর্থাৎ ইহা হইতে নিজ্তা্ত হইবার চেষ্টা করে না, 

নিশ্চয়ই তাহারা প্রজ্জলিত গৃহমধ্যস্থ রাশীকৃত তৃণশয্যায় শয়ন করিয় 

থাকে । হে রামচন্দ্র! যাহা প্রাপ্ত হইলে আর প্রত্যাবৃত্ব হইতে হয় 

না, যাহা পাইলে সমুদায় শোক মোহ দূরীভূত হয়, তাদৃশ পরম পদ 

অধস্ঠই আছে এবং তাহা বিশুদ্ধ বিজ্ঞান লভ্য। এ বিষয়ে তোমার 

যেন সংশয় না হয়। এ বিষয়ে ধাহাঁদের সংশয় আছে, আমি তাহা 

দিগকেও বলি, যদি তাহা নাও থাকে, তথাপি, তাহার বিচার করিতে 

দোষ কি। তাহাতে তোমাদের কি ক্ষতি হইবে। ভাবিয়া দেখ, যদি 

খাকে তবে তথ্দার! অনায়াসে ভব্সমুদ্র পার হইতে পারিবে৩৪।৩ | এই 

সংসারস্থ পুরুষগণের মধ্যে যখন যে পুরুষের মোক্ষসাধক বিচারে প্রবৃত্তি 

জন্মে তখন সেই পুরুষকে মোক্ষভাগী বলিয়া গণ্য কর! যায়» | রামুচন্ত্র! 

ভুমি ছুবনত্রয় অনুসন্ধান কর, দেখিতে পাইবে, অপায় (নাশ) বর্জিত, 

শঙ্কা! রহিত, ও যার পর নাই স্বাস্থ্যবিশিষ্ট নিরাপদ পদ কেবলীভাব 

ব্যতীত অন্য কিছুই নহে । * সে পদ পাইলে, তখন মোক্ষ উপার্জনের 

জন্ত অল্নমাত্রও ক্লেশ করিতে হইবে ন!। ধন, মিত্র, ৰান্ধব, এ সকল দে 

গদ্দ লাভের সহায়তা করে না, করিতে পারেও না। হস্তপদসঞ্চালন, 

দেশাস্তরগমন, শারীরিক ক্লেশ, এ সকলের দ্বারাও সে বিষয়ের কোন 

উপকার হয় না। তাহ! পাইবার জন্য বল ও টতসাহ প্রভাতি অবলশ্বন 

করিতে হয় না। তীর্থ, আয়তন, ও পুণ্যস্থান আশ্রয় করিতেও হা 

* ম্বর্গাদি পদের অপায় অর্থাৎ ক্ষয় আছে, তাহা হইতে পতনাশঙ্ক; আছে, হুতরাং তাহা 

তেও শাস্তি নীই। কেবলীভাব অর্থাৎ অস্য়্রক্ষভাবে লয় হওয়৷ ব্যতীত অন্য কিছু অগা 

সাদি বর্জিত নহে। 
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না। অধিগ্ষ কি বলিব, কিছুই করিতে হয় না, কেবলমাত্র মনোজ 
দ্বারাই সেই পরম পদ লাভ করিতে পারা যায়*৮।**। তাহা বিবেক- 
সাধ্য, * বিচার ও একাগ্রতার দ্বারা! নিশ্চেয় ও বিষয়পরিত্যাগীর প্রাপ্য *১। 
বিষয়বাসনাপবাজ্ব,খ বিচারপরায়ণ ও সুথসেব্য আসনস্থ পুরুষ সে পদ প্রাপ্ত 
হুইয়। শোক হইতে উত্তীর্ণ হন ও জন্ম মৃত্যুর বস্তা ত্যাগ করেন*২। 
সাধুগণ এ অন্ুত্বম নিশ্চল পরম পদকে? সুখের উচ্চ সীমা ও পরম 
রসায়ন বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন*্*। যেহেতু সমন্ত দৃশ্য নশ্বর, 
সেইহেতু মন্থষ্যলোৌকের ও স্বর্গলোকের ভঙ্গপ্রবণ (নশ্বর) সুখ গ্ুখ নছে। 
যেমন মৃগতৃঞ্ণিকায় সলিল, তেমনি, দিব্য (স্বর্গীয়) ও মানুষ (মহুয্য- 
লোকের) বিষয়ে সুখ । অর্থাৎ তাহা ভ্রান্তি ব্যতীত অন্য কিছু নহে**। 
হে রামচন্দ্র! আমি সেই জন্যই বলিতেছি, তুমি অগ্রে মনকে জয় 
করিবার চেষ্টা কর। মনোজয় হইলে অর্থাৎ মন বশ্ত হইলে সমতায় ও 
সম্তোষে অবস্থান করিতে পারিবে । তখন সেই অদ্রয়ত্রহ্গলংযোৌগে একরস 
হইবে ও তদানন্দে আনন্দিত হইবে**। চেষ্টা করিলে কি জঙ্গম, কি 
পর্যটক, (ভ্রমণকারী) কি পতনশীল, (খেচর) কি রাক্ষস, কি দানব, 
কি দেব, কি মানুষ, সকলেই সেই শাস্তিসস্তোষসমুদ্ভূত বিবেকরূপ উচ্চ মহী- 
রুহের শাস্তিরূ্প বিকশিত কুস্থমের পরমানন্দ রূপ সুথফল লাভ করিতে পারে 
১৬।৪। যেমন হূর্যাদেব আকাশে থাকিয়াও আকাশের আকাজ্া করেন 
না, নির্পিপ্ত থাকেন, ' তেমনি, পরমপদপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাও ব্যবহারে বর্ত- 
মান থাকেন, অথচ তাহারা তাহার ফল আকাজ্ষা করেন না অর্থাৎ 
তাহাদের ব্যবহার হেয়-উপাদেয়-জ্ঞান-পূর্ব্বক অথবা ফলাভিসন্ধান-পূর্ব্বক 
নির্বাহিত হয় না১৮*। তাহাদের মন প্রশাস্ত ও নির্মল হয়, বিশ্রান্তিতে 
অবস্থান করে, অর্থাৎ চেষ্টাশূন্য হয়, শ্রমবিহীন ও কামনাশুন্য হয়। 
অপিচ, একরসাসক্ত হওয়ায় (ত্রহ্মপ্রবিষ্ট হওয়ায়) লৌকিক বিষয়ের 
গ্রহণ ও পরিবর্জন উভয়বিবর্জিত হয় অর্থাৎ উদ্বাসীন হয়**। 

রাম! মোক্ষদ্বারে যে চাঁরিটী দ্বারপাল + আছে, ধথাক্রমে তাহাদের 
* বিবেকস্আত্মাকে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, ও অহঙ্কার হইতে পৃথক করিয়া জানা। 

বিচার » শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন। একা শ্র-্নিরস্তর প্রণিধান অর্থাৎ চিস্তাপ্রবাহ। বিচার 
দ্বারাস্থির করিয়। শ্রবণ মননাদির দ্বারা সংশয়াদি দুরীকৃত করিয়া প্রশিধান প্রবাহ উপস্থিত 
করিয়া সে পদ প্রত্যক্ষ করিতে হয়। 

1 শম, বিচার, অর্থাৎ নিত্যানিত্যবস্তবিবেক, সম্তে'ষ ও তত্বপ্রপণিধান বা লৎসঙ্গ। 
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বিষয় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর! তাহাদের একটাকে বশীকূত করিতে 
পারির্টলই মোক্ষদ্বারে প্রবেশ করা যাঁয়ৎ*। প্রথমে শম নামক দ্বার, 

গালের বিষয় বলি, শ্রবণ কর। এই সংসার এক প্রকার মরুভূমি । জীব 
ইহাতে স্বখের আশায় পরিভ্রমণ করিতেছে। (সুখ নাই অথচ সুখের 

আশ! করিতেছে )। তাহাদের যে সুখতৃষ্জাজনিত তাপ) তাহাই তাহা. 

দের দোষের অবস্থা । কফাদি ধাতু দুষিত হইয়া দোষজর উৎপাদন 

করিলে গ্রত্যেক জীবই জল পিপাসায় ও তাপে কাতর ও অভিভূত 

হয়, এবং পীতল হইবার জন্য যেখানে সেখানে জল অন্বেষণ করে। 

সেইরূপ, অবিদ্যা দোষে অহংমমভিমান রূপ দোঁষজর উপস্থিত হও" 

য়ায় জীব সকল জুখতৃষ্ণায় ও তজ্জনিত তাপে অভিভূত হইয়া সুখ 

তষ্চা ও ভাঁপ নিবাঁরণার্থ সংসাররূপ মরুভূমে সুখের অবষণ করিতেছে, 

অথচ তাহা পাইতেছে না। স্ৃতরাং তাহাদের তাঁপশাস্তিও হইতেছে 

না। এই ছ্রতিক্রমণীয় দীর্ঘ তাপ শম সেবায় অগগত হইয়া থাকে। 

অর্থাৎ শম-নামক দ্বারপাঁলের সেবা করিলে জীব সুখ পায়, তখন তাহার 

দাহ" নিবারিত হইয়। শরীর নন শীতল হয়ৎ১। জীব শম সেবার দ্বারাই 

শ্রেয়োলাভ করে সুতরাং শমই পরম পদ, শমই পরম মঙ্গল ও শমই পরমা: 

শান্তি। শমের ছার।ই জীবের ভ্রান্তি বিছ্ুরিত হয়ৎ২। যে পুরুষ শমলাতে 

তৃপ্ত, যাহার আত্মা (বুদ্ধি) শমের দ্বারা শীতল ও নির্শাল, সেই শম-বিভূ- 

ধিতচিত্তের শক্রুও মিত্র হইয়া থাকেৎ৩। শমরপ উত্দরচন্ত্রিকার (জ্যোখার) 

দ্বারা যাহার আশয় (অভিপ্রায়) সমলম্কত হইয়াছে, তাহার বিশুদ্ধতা 

ক্ীরোদ সমুদ্রের ন্যায় যার পর নাই উৎকৃষ্টৎঃ| যাহাদের হদয়রূগ 

গল্মাকরে শমরূপ গন্প প্রন্ষুটিত হইয়াছে তাহাদিগকে দ্বিন্বৎগল্প কৃহে। 

এই ্ বিহ্ৃদপপ্ম পুরুষেরা হরির তুল্য । যাহাদিগের অকলঙ্ক মুখচন্দ্রে শমগ্র 

শোভা, পায়, তাহা্দিগের সে শোঁভায় অন্যের সমুদায় ইন্দ্রিয় বশীতৃত 

হইয়া থাকে । কুলীনেন্ত্রগণের (কুলীনেন্্র _ সাধুশ্রেঠ) অর্থাৎ সৎ পুরুষ দিগের 

শমরূপ প্রশ্বর্ধ্য যেরূপ আনন্দদায়ক, এই প্রৈলোক্যোদরবর্তী সাম্রাজ্যসম্পত্তি 

তাদৃশ আনন্দদায়ক নহেৎ৬।৫৭ | যেমন কুর্য্যোদয়ে অন্ধকাররাশি বিনষ্ট হয়, 

, তেমনি, শাস্তিগুণ দ্বারা সমুদয় দুঃখ, সমুদায় দুঃসহ তৃষ্ণা ও সমস্ত মানসিক 

বাথা দূরীভূত হইয়া থাকে*। মনই ভূতগণকে প্রসন্নতা প্রদান করিয়া 

থাকে। মন শান্তলীতল মনুষ্য দর্শনে যেরূপ প্রসন্ন হয়, পুর্ণচন্তর দর্শনেও 
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সেরূপ প্রসর্ন হয় না*। ধিনি সর্ধভূতে সৌহার্দবান্ নেই. শমশালী সাধু- 
পুরুষে পরম তব আপনা আপনি প্রস্ফ্রিত হইতে থাকে৬*।* কি 
কোমলচিত্ত, কি ক্রুরকুটিলাশয়, সকলেই মাতাকে (স্ষেহময়ী জননীকে ) 
বিশ্বাস করে। সেইরূপ, যে শান্ত ও সর্ধত্র সমদর্শী, তাহাকেও ছুষ্টাহুষ্ঠ 
সমুদায় লোকই বিশ্বাস করে৬১। শমণ্ডণের উদয়ে অন্তরে যেরূপ আনন্দোদয় 
হয়, অমৃতপানে ও প্রশ্বর্য্যের আলিঙ্গনে সেরূপ আনন্দোদয় হয় নাৎ। 
হে রাঘব! তুমি আধি ব্যাধি ছারা বিচলিত (অন্কৃতপ্ত) ও তৃষ্ণারঙ্জুর 
দ্বারা ইতস্তত আকৃষ্ট অন্তঃকরণকে শমামৃতে অভিষিক্ত করিয়া সমা. 
শাসিত করত০। বৎস! তুমি শমশীতল বুদ্ধি অবলম্বনে যাহা করিবে 
তাহাই তোমার ভাল লাগিবে অর্থাৎ পরম রুচিকর হইবে। কিন্ত যত-. 
দিন তোমার মন প্রশান্ত_না হইবে তত দিন তোমার কিছুই*উত্ভম বলিয়া 
'বোধ হইবে না| মন শম-লামধেয় অমৃতরসে আপ্লুত হইলে যেরূপ 

নির্ধি্ন হয়, যে অনির্বাচ্য স্থুখ প্রাপ্ত হয়, সে স্থথও সে নির্বেদ অন্ত 
কিছুতে হয় না। আমি বিবেচনা করি, অঙ্গ কাটিয়া ফেলিলেও পুনর্ধার 
তাহা সেই স্থুথের (শন-জ্খের ) প্রভাবে যোড়া লাগিতে পারে । অধিক 
কি বশিব-__পিশাচ, রাক্ষস, দৈত্য, সিংহ, ব্যাপ্র, ভুজগম, কেহই 
শমশালী ব্যক্তিকে দেষ করে না৬৬। নেমন ধনুর্মস্ত বাণ বজ্তশিলাভেদ 
করিতে পারে না, তেমনি, সর্বপ্রকার ছুঃখও (ত্রিতাপ) শমামৃত বর্ণ 
ধারীব অঙ্গ (মন) বিদ্ধ করিতে পারে না| অকিঞ্চন নর, সাধনের 
দ্বারা শীতলত৷ প্রাপ্ত সরল স্বচ্ছ বুদ্ধির দ্বার! যেরূপ শোভাদ্বিত হয়, একজন 
রাজা রাজপুরবাসে তেরূপ শোভা প্রাপ্ত হন না৬৮। প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়ষস্ত 
দশনে যে পরিতোষ না হয় তদপেক্ষা অধিক পরিতোষ শান্তাশয় লোঁক 
দর্শনে হইয়া থাকে৬৯। থে ব্যক্তি ইহলোকে জগদানন্দদায়িনী শমময়ী বৃত্তি 
অবলম্বনে জীবিত থাকে, সেই ব্যক্তির জীবনই জীবন, অন্যের জীবন জীবন 
(বেচে থাকা) বলিয়া গণ্য নহে"*। যে যথার্থ সাধু ও সৎপুরুষ, যে 
সন্দ্ধতমনা ও শান্ত, সে, শান্তি অবলঙ্গনে যে কিছু কাধ্যের অনুষ্ঠান 
করে, তঙৎগ্গণাৎ নিখিল জীব তাহার সেই কার্যের অভিনন্দনঅন্মোদন- 
কারী হয়'১। (এক্ষণে শান্তশীল সংপুরুষের লক্ষণ শ্রবণ কর)। 

নে পুক্রধ শুভাশুভ দর্শন, শবণ, ম্পর্শন, আত্বাণ বা ভক্ষণ করিয়া 
'ইর্ষের বা গ্লানির বশীভূত হন না, তুমি তাহাকেই শাপ্ত বলিয়া অবধার 

২৩ 
| 
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করিবে । যিনি সর্বভূতে সমদর্শা, ইন্্রিযরজয়ী ও ভবিষ্যৎ স্মুখের 

আশয়ে গ্রতারিত হন না অথচ প্রীরন্ধানীত স্থখ পরিত্যাগ করেন না, 

তাহাকে? তুমি শান্ত বলিয়! জানিবে"ত। ধীহাকে দেখিবে, পরকৌটি: 
লাাটি জানিয়াও অন্তরে ও বাহিরে নির্মল বুদ্ধির কার্ধ্য করিতেছেন, 

গম-মহিদজ্ঞগণ তীহাকেও শাস্ত বলিয়া থাকেন (অর্থাৎ সারল্যও শান্তের 

অগ্ঠঙন লক্ষণ)"৪। যাহার মন মরণে, উৎসবে ও যুদ্ধাদিতে সমান 

পাকে, তুবারকরবিদ্বের স্তায় নির্মল ও নিরাকুল থাঁকে, তীহাকেও শান্ত 
বলিয়! অৰধারণ করিবে । যে মহাআ! হর্শোকাদিজনক স্থানে অব. 

খ্বিত থ।কিয়াও থাকেন না, অর্থাৎ তত্রস্থ গুণদোষে লিপ্ত হন না,হ্্য 

বা কোপ ফরেন না, নিরন্তর সুযুণ্তের স্তায় স্বচ্ছন্দে কালযাপন করেন, 

তিনিও অন্মদাদির মতে শাস্ত'৬। যাহার দৃষ্টি সকলের প্রতি গ্রীতিময়ী 

ও অমৃত প্রবাহের ন্যার স্ুখদায়িনী, শান্তিতত্বজ্ঞ পণ্ডিতের! তীহাকেও, 

শাস্ত বলিয়! থাকেন৭৭। ধাহার অন্তর শীতল অর্থাৎ ত্রিতাপ পরিশূন্য বা 

বিকার শূন্য হইয়াছে, ধিনি বিষয় ব্যবহারে নিমগ্ন নহেন, অথচ লোক 

ব্যবহারে অসন্মুট, তুমি তাঁহাকেও শান্ত বলিয়া জানিবে"*। চিরকাল, 

স্থায়ী ভুফচ্ছেদ্য হুরন্ত আপদ উপস্থিত হইলেও ধাহার মন তুচ্ছ দেহা' 

দিতে অহং মম অভিমান উৎপাদন করে না, তাহাকেও আমর! শান্ত 

বলিয়। থাঁকি*৯। খাহার মতি লোকব্যবহারে ব্যাপৃতা থাকিয়াও 

আকাশের * ন্যায় কলঙ্কপরিশূন্যা, তিনি অন্মদদির মতে পরম শান্ত" । 

ধিনি শ্মবান্ অর্থাৎ শাস্ত, তিনি কি তপন্থী, কি বহুদর্শী, কি যাজক, 

কি রাজা, কি বলবান্, কি গুণশাপী, কি নিুপ, সকলেরই মধ্যে বা 

নমকলেরই নিকট শোভা গ্রা্ত ভন”১। যেমন শশাঙ্কের উদয়ে জ্যোৎ্সার 

প্রকাশ, তেমনি, শাস্তিপরায়ণ গুণশালী মহৎ ব্যক্তিদিগেরও নিবৃদ্ধি 

(বিশ্রান্তি সুখ) উদিত হইয়া থকে”২। যতই গুণ থ|কুক, সে সকলের 

উচ্চ সীম! শাস্তি) সেজন্য শান্তিই পুরুষের মুখ্য তৃষণ। কি সঙ্কট, বি 

ভয় স্থান, সর্বত্রই শ্রীমান্শম বিরাঁজ করিয় থাকেন*ত। রঘুনাথ ! যেমন 

মহান্গভব যোগী শমরূপ অমূল্য বস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া তদ্বারা পরম পদ লাভ 

করিয়া থাকেন সেইরূপ তুমিও মোক্ষসিদ্ধির নিমিত্ত শমগুণান্থিত হও 
ত্রয়োদশ সর্গ মত্ত । রা 

নিন েরিতে রি 3598887হার 
* আকাশল্ত্রন্গ অথবা গ্রলিহ্ধ ভূতাকাশ। ব্রক্ষের ম্তায় একরস অথবা ভূতাকা্দে 

গ্যায় নির্লি বা নির্বিকার । 



চতুর্দশ সর্গ । 
পপ কু 

বশিষ্ঠ বলিলেন, বিধান আছে-_কারণতত্বজ্ঞগণ শাস্ত্রার্থ বোধ দ্বারা 

পরিমার্জিত ও নিতান্ত পবিত্র বুদ্ধিতে নিরস্তর আত্মবিচার করিবেন১। 

বিচার (মোক্ষদ্বারের দ্বিতীয় দ্বারপাঁল) করিতে করিতে বুদ্ধি তীক্ষা।, 

হয়, অর্থাৎ জুক্সতত্ব অবগাহনে ক্ষমবতী হয়, অনন্তর তদ্দার পরমপর্গ 

লাভ হয়। বিচারই সংসার রূপ মহারোগের অদ্বিতীয় ওষধ২। কাম, 

নাদির দ্বারা পল্লপবিত আপদরূপ বনের সীমা নাই, পরস্ত একবার 

বিচাররূপ খড়গ দ্বারা এই বনের মুপোচ্ছেদ করিতে পারিলে আর 

তাহা হইতে পুনঃপ্ররোহ (প্ররোহ- অঙ্কুর ) হয় না। হে মহাপ্রাজ্ঞ, 

রাম! শ্বজনবিয়োগ ও অন্যান্য সঙ্কটপরম্পর1 সমস্তই মোহ পরিব্যাপ্ত ।. 
সুতরাং সেই সকল স্থানে সাধু দিগের পক্ষে বিচার ব্যতীত 

অন্ত গতি নাই*। * পগ্ডিতগণ বিচার ব্যতীত অন্য কোন 

উপার' (অশুভ নিবারণের) অবলঘ্বন করেন না। তাহারা বিচারবলে, 

সমস্ত অণ্ডভ পরিহার পূর্বক শুভ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেনৎ। বল», 

বুদ্ধি, তেজ, প্রতিপত্তি ও ক্রিয়াফল, এই সমন্তই বুদ্ধিমান দিগের বিচারের, 
ফল১| এক মাত্র বিচারই হেয়োপাদেয় কার্ধ্য সমুদয়ের দীপ ও অভীষ্ট” 
ফলসাধক। সাঁধুগণ তাদৃশ বিচার অবলম্বন করিয়! সংসার-জলধি উত্তীর্ণ 

হইয়া থাকেন*। বিশুদ্ধবিচারনামক উদ্দাম কেশরী হদয়াস্তোজদলনকারী; 

মোহনামক মাতর্গ দ্রিগকে বিদীর্ণ করিয়া থাকেশ। অত্যন্ত মুছ়েরা ও [য়ে 
কালে পরম পদ প্রাপ্ত হয়, অন্ুত্তম বিচারই তাহার কারপ৯। বিশাল, 
সাআাজয, অতুল প্রশ্ব্্য এবং সনাতন মোক্ষ, সমন্তই বিচার নামক 

কল্পবৃক্ষের ফল১*। তুম্ব (শুদ্ধ অলাবু) যেমন সলিল মধ্যে নিমমি হয় 

না, সেইক্প, মহাস্মা দ্রিগের বিচারোদয়কারিণী বিবেকবিকাশিনা বুদ্ধিও 
বিপদে অবসন্া হয় না১১। খাহার! ইহ সংসারে বিচারোদয় কারক 

সা পাপ পিস পাস পলি 

৩. বন্ধুবিনাশাদি ছু ছ্ঃ খ ও অন্যান্স বিপদ উপাস্থিত হইদে কোন্ উপায়ে সে সকল হইতে 

উত্তরণ হইতে পার যায় এবং কিরপপে স্থ্র্য লাভ করা যায়, তাহা মোহ থাকিলে স্থির কর! 
যায়না। বিচারে মোহ পলাদ্নন করে। তখন পার! যায, অমুক উপায়ে ছু দুর 
ও চিত স্থির হইতে পারে |. :? 



২৮১ বাশিঃ-মহারাম।য়ণ। ১৪ সর. 

বাবহারের অনুবর্তী. হন, তাহারাই যার পর নাই উদার ফলের যোগ্যপাত্র 

হন১৯+। হুঃখপদ্ধতি (ছুঃখপরম্পরা ) কি! হুঃখপদ্ধতি কেবল মূর্খ দরিগের 

হদনয়কাননস্থ মোক্ষসারবিরোধিনী করঞ্জ বৃক্ষের মঞ্জরী১৩। হে রাঘব! 
তোমার কজবলসদূশী মলিনা ও মদ্দিরামদধশ্মিণী অর্থাৎ আত্মত্রাত্তিদায়িনী 

'অবিচারগরী নিদ্রা শীত্বক্ষরগ্রাপ্ত হউক১৪। 

। - যেমন. তেজোরাশি হুর্য্য কন্পিন কালেও তমোমধ্যে পি হন না 

তেমনি, সবদ্বিচারপরায়ণ নরগণও কদ্দাচ মহাবিপদে নিপতিত হন ন1১৫। 

যাঁহার . স্বদ্ছ..মানস সরোবরে বিচার কমল প্রস্ফুটিত হয়, তিনিই ইহ 
জগতে হিমাঁচলের ন্যায় শোভ] প্রাপ্ত হন। (হিমালয়ের নিতম্ব দেশে 

মাঁনদ' সরোবর 'আঁছে) অর্থাৎ তিনিই শৈত্য, ওন্নত্য ও ক্কৈর্য্য গ্রভৃতি 

সদৃগুণে বিভূধিত হন১৬। যাহার মতি বিবেকবিহীন ও মূর্থতায় অভি- 
ভূত,” মোহ "তাহার -সম্বন্ধে চন্ত্র হইতেও অশনির (বজের) উৎপদ্দি 

করে। যক্ষ (ভূত) গ্লেমন শিশুর নিকটেই উদ্নয় প্রাপ্ত হয়, তেমনি মৌহাভি- 
ভূত-মন হইতেই সংসার ক্লেশ জন্মে১ণ | * রাঁম! বিবেকবিহীন মরাধম 
দিগ্রচক পরিত্যাগ কুরধাই শ্রেয়ঃ। তাহারা দুঃখবীজের অতিস্থুল কুশুল 

(কুশুল-ধানের গোল! বা মড়াই) ও বিপদরূপ লতার বসন্ত কালি১৮। 
বেমন অন্ধকার কালেই ভূত গ্রেতের প্রচার, তেমনি, যে কিছু 
ছরারভ্ত, যে কিছু ছুরাচার, ঘে কিছু মানসী পীড়া, সমস্তই অবিচার 

কালে গ্রকাশিত হইয়া থ!কে১৯। হে রঘুনাথথ! বিচ।রবিমুখ [লোক 
নির্জন ,বনদ্রমের সমান। তাহাদের দ্বারা কাহার কোনরূপ সকাধ্য 

হ্য় না। তাঁদৃশ অজ্ঞ অক্ষম লোক দূরে পরিহৃত হয়২৭। জীবের মন 

যখন বিচারে রত হয়, দুরাশার আধিপত্য অতিক্রম করে, তখনই 

তাহাদের চিত্তে পুর্ণচন্ত্রে জ্যোতশার আবেশের (উদয়ের) ন্তায় উৎ্রষ্ট 
বিশ্রান্তিস্খের আবেশ বা আবির্ভাৰ হইয়া থাকে২১ | যেমন জ্যোংক্গার 

উদ্দয়ে ভূঝনের শোভা, তেমনি, বিবেকের উদয়ে দেহের শোভা হইতে 

*ভাবব্যাখ্য। এই যে, চঞ্তর মনের পিতা 1ও অধিষ্ঠাতর দেবতা । সে সে বিধায় তাহা বিবেক 

প্রকাশেরই ষোগ্য। অর্থাৎ তাহাঁতে জ্যোৎ্স্ার ন্যায় জ্ঞানের ও সখের আবির্ভ/ব হওয়া 

উচিত। তাহ! না হুইয় তাহা হইতে ফে বজপমান শৌক ছঃখাদির আবির্ভাব হয়, তাহা 

র্যাব মোহের প্রভাব ব্যতীত অন্য কিছু নহে। বালক যেমন বুঝে না বলিয়াই ছে 
ভয়ে কপ্পি হকলেবর হয়, তেমনি, মমুয্যও “না বুখিলবা বৃখ। শোক দুঃখে অভিভূত, হয় 
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দেখা যাযর়। বিবেক জ্যোৎস্না অপেক্ষাও শীতল বস্ত২ৎ। অধিক :কি 

বলিব, বিচার পুরুষার্থ লাভের অধিকারী জীবের পরমার্থ 'পতাক্কাস্থিত 

“শুদ্ধ..বুদ্ধির শ্বেতচামর স্বরূপ। রাত্রিকালে চন্দ্রমার যেদ্ধপ শোভা; 

জীবদেহে বিচারের সেইনপ শোভা২৩। * যেমন ভাস্কর দেব দশ দিক্ 
উদ্ভাসিত করেন, ও তমো বিনাশ করেন, তেমনি, বিচারশীল মানব 
আপনার ও জনগণের ভবভয় বিনাশ করিয়া থাকেন২হ | বিচার, মৃড়দিগের : 
রজনীসময়সমুদ্থুত মোহকল্পিত প্রাণাস্তিক (প্রাণ নাশক) বেতালভয়সদৃশ 
অন্ঞান সমুস্তূত ভয় দূরীকৃত করিতে সমর্থ এবং তাহারই (বিচারের ) অভাবে 
ক্ষণভঙ্গুর জগতের অসার পদার্থ নিচয়ে রমণীয়তা ভ্রম জন্মিতেছে২ৎ।২৬। 

মোহবশতঃ নিজ মনের কল্িত অর্থাৎ ভ্রাস্তিবিজৃত্তিত অতিশয়িত হুঃখপ্রদ 

সংসার নামক বেতাল (সংসার ভয় ভূতের ভয়ের সমান ) কেবল বিচার 
দ্বারা তিরোহিত হয়, অন্য কোন উপায়ে. নহে২"। যাহা বৈষম্যবর্জিত 

বা সমস্ুখ, যাহা কোন কিছুব অধীন নহে, যাহা বাধিত নহে, অর্থাৎ 

যাহা কম্মিন কাঁলেও বিনষ্ট, বিকৃত বা তিরোহিত হয় না, শানে যাহাকে 
কৈবল্য বলে, সেই মেোক্ষ নামক পরম "সুখ বিচার নামক উচ্চ তরুর 
ফল২৮ | চক্রের উদয়ে শৈত্যের উদয়ের ন্যয় মোক্ষের উদয়ে অত্যাত্বম 
নিফামত! উদিত ও প্রতিষিত হইয়া থাকে । সে নিফামতা নিশ্চল ও 

উদার । অর্থাৎ তাহা পুর্ণ আনন্দরস২৯। পুরুষ আত্মবিচার মহৌষধির 

দ্বারা সিদ্ধ হইলে ক্কৃতরৃত্য হয়, সুতরাং তখন সে কোন কিছু বাঞ 
করে না, এবং কোন কিছু ত্যাগ করে নাও । পুরুষের ,চিত্ত যখন 
সেই পরম পদ অবলম্বন করে, তখন তাহার সমুদয় বাসনা দুরীকৃ্ত 
হয় স্ৃতরাং তখন তাহার উদয় বা অস্ত উভয়ের কিছুই থাকে না1৩১। 
তখন তিনি এই সকল দৃম্ত বস্তর প্রতি অনুরাগপরতন্ত্র হইয়া মনঃ- 

প্রয়োগ করেন না, দান ও আদান বর্জন করেন, কোন কিছুতে. উৎ- 

সাহিত হন না এবং অবসন্নও হন না। কেবল সাক্ষীর .স্যায় উদাশীন 
ভাবে অবস্থিতি করেন৩২। তাহারা কি অন্তরে কি রাহে কোথাও 
অবস্থিতি করেন না, কিছুতেই বিষপ্র হন না, কোন প্রকার কর্ম্েও 
অন্ুরক্ত হন না এবং নৈক্ষন্ম্য লাভার্থও যত্র করেন নাত৩। গত বস্ধর 
প্রতি উপেক্ষ! প্রদর্শন ও সম্প্রাপ্ত বস্তর অন্থবর্তন করতঃ পরিপূর্ণ মহার্ণ 

*পতাকা ও চামর বাজার চি টহ্ব। ভাবার্থ এই যে, বিচারবান্ পুরুষ রাজ্জর সদৃশ । 
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বের স্তায় অবস্থিতি করেনত১ । মেকূপ পূর্ণচিত্ত মহাত্ম। মহাযশ।ৎ জীব 
. মহাপুরুষের! ইহলোকে বর্ণিতপ্রকারে বিচরণ করেন । এবং সেই নকল 
ধীর মহাপুরুষেরা৷ এই জগতে স্বেচ্ছান্ুমারে দীর্ঘ কাল অবস্থিতি করতঃ , 

পশ্চাৎ তদ্দেহ বিসর্জনাস্তে গরম কৈবল্যত প্রাপ্ত হইয়া থাকেনতও। 
কুটুষ্বপোষণে ব্যাপৃত ও বিপদে নিপতিত থাকিলেও বুদ্ধিমান ব্যক্তি 
য্তপূর্ববক শ্রবণমননাদি সহকারে “আমি কে? সংসার কাহার ?” ইত্যাদি 
বিধ টিন্তা অর্থাৎ বিচার করিবেন৩খ। রাঘব! রাজারাও কোন্ কার্ধ্য 

সন্কট, কোন্, কার্ধ্য অসঙ্কট, কোন্ কার্ধ্য সন্দিগ্ধ, কোন্ কার্ধ্য অসনিপ্ব, 

কিরূপ কার্ধ্য সফল, কিনুপ কার্য নিক্ষল, তাহী বিচার দ্বারা অবধারণ 
করিয়! থাকেদত৮। যেমন রাত্রিক।লে দীপালোক দ্বারা পৃথিবীর 
অন্ধকার নষ্ট হয়, কোথায় কি আছে তাহা জান! যাঁয়। তেমনি, 

বেদবেগাস্ত পাঠ ও তাহার বিচার দ্বারা ধর্শ-ঙ্ষতত্বের অবধারণ হইয়। 
থাকেত*। বিচার এমনি আশ্র্য/চক্ষ যে, তাহা অন্ধকারেও লুগ্তুশক্তি 
হয় না, প্রথর হৃযর্য তেজেও অভিভূত হয় না, দুরস্থ ও ব্যবহিত বস্তও 
দেখিতে পায়ং*। বিবেকান্ধ ব্যক্তিরা জাত্যন্ষের তুল্য এবং তাদৃশ 
হম্মতিরা সকল বিষয়ে শোকগ্রস্ত হইয়া থাকে। পরন্ধ ধাহারা বিষেকী 
তাহারা বিবেকরূপ (বিটাররূপ) দিব্য চক্ষু প্রভাবে অখিল বস্তুতে জম লাভ 
(মনোরথ সফল) করিয়া থাকেনঃ১। বস্থতঃই বিচার যার পর নাই আশ্র্ধ্য 
বস্ত। বিচার পরমাত্মার ন্যায় মান্য ও মহানন্দের আধার সেই্ন্ সাধু 
পুরুষেরা ক্ষণকালের নিমিভ্তও বিচারবিহীন হওয়া কর্তব্য বোধ করেন 
না"২। ঘেমন পক সহকার (গন্ধ আস) ফল সকলেরই রুচিকর, তেমনি, 
চারুবিচারজ্ঞ পুরুষের! বিদিতাত্বা! পুরুষ দিগের রুচিকর (প্রিয়পান্র )৩। 
যেমন জ্ঞাতপথ ব্যক্তি গমনাগমন কালে শ্বত্রে (গর্তে) পতিত হয় নী, 
তেমনি, বিচারপরায়ণ নর্গণও ছুঃখে নিপতিত হন নাঃ৪। বিচার- 
বিহীন পুরুষ যেরূপ রোদন করে, রোগাক্রাস্ত, বিষগ্রদীপ্ত (বিষের 
জালায় জলিত) ও অস্ত্রছিন্ন (অস্ত্রের দ্বারা ছেদিত ) পুরুষ সেরূপ 
রোদন করে নাগ | রাম! কর্দমের ভেক হওয়াও ভাল, মলের ঝট 
হওয়াও ভাল এবং পর্বতগুহার সর্প হওয়াও শ্রেয়ঃ, তথাপি, বিচার- 
বিহীন 'হওয়া ভাল নহে অর্থাৎ শ্রেযস্কর নহেঞ৬। সর্বগ্রকার অনর্থের 
আকর,ও সাধুজননিশ্দিত অবিচার পরিত্যাগ করা অবশ্য বর্তব্য**। 
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মোহান্ব 'দিগের উচিত যে, তীহারা যেন সর্ধদাই বিচারযোগে অবস্থিতি 
করেন। কারণ এই €ে, অজ্ঞানরূপ অন্ধকুপে নিপতিত ব্যক্তির বিচার 

ব্যতীত অন্ত অবলম্বন নাই। বিচার দ্বারা আপনিই আপনাকে জ্ঞাত 
হইয়1, অর্থাৎ আত্মতত্ব স্থির করিয়া, মনোরূপ নৃগকে এই সংসার সমুদ্র 

হইতে উত্তারিত করিবেক। “আমি কে? কেন সংসার নামক দোষ 

উত্পন্ন হইয়াছে? এবং এ দোষ কোথ। হইতেই বা আসিল ?” স্তাঁয়াহ্- 

সারে এইরূপ পরামর্শের (অনুসন্ধানের বা এর সকল চিন্তার গোচর 

করার) নাম বিচার৪৮৭* | বিচারবিহীন হছুন্দরতি দিগের হয় পাষাণের 

অনুরূপ এবং তাহারা অন্ধ হইতেও অন্ধ । তাহারা মোহের বশীভূত 

হইয়া কেবল ছুঃখপরম্পরাই ভেগ করিতে থাকেৎ১। রাম! যাহ'রা 
সত্য ও অসত্য দেখিয়া, নির্ণয় করিয়া, সত্যের গ্রহণ ও অসত্যেন পরিহার 

করিতে ইচ্ছুক, তাদৃশ তন্বান্বেধী দিগের সেই সেই তত্বের জ্ঞান 

বিচার ব্যতীত অন্ত কোন উপায়ে হইতে দেখা বায় নাইণ২। বিচার 
হইতে তত্বজ্ঞানের উদয় হয়, তব্বজ্ঞান হইতে আত্মবিশ্রান্তির আবির্ভাব 

হয়, ও আত্মবিশ্রাপ্তি হইতে সর্ধছুঃথক্ষরকারক পরমা শাস্তি হইয়া থাকে৫৩। 
লোক. সকল বিচারদৃষ্টির দ্বারাই লৌকিক ও বৈদিক কর্পা সমুদয় 
নিশ্পাদন করিয়া অবশেষে উত্তমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে । হে রাঘব! 

তুমি শমাদিসর্বসাধনসম্পন্ন ; সেইজন্যই বলিতেছি, তোমারও বিচাঁরপরায়ণ 
হওয়া কর্তব্যৎ৪।| 

চতুর্দশ সর্গ সমাপ্ত । 
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বশিষ্ঠ কহিলেন, হে শক্রনিস্থদন ! (মোক্ষ দ্বারের তৃতীয় দ্বারগাল 

সন্তোষ। শন্তোষ আর়ভ্ত করিতে পারিলেও মোক্ষরূপ গৃহে গ্রবেশ করা 

যায়।) সন্তোষ পরম অআদ্ধের (মঙ্গলের) উপায় ও পরম সুখের দাতা । 

সন্তে'ষসেবী ধুরুষ পরমা বিশ্রান্তি লাভ করিয়া থাঁকেন১। যাহারা সন্তোষ 

রূপ ত্রশ্বর্যে সখী ও চিব্বিশ্রান্তচেতা, তাহাদের নিকট এই পার্থিব 

শাআ্রাজ্য জীর্ণ তৃণা'শের স্টায় হেষ অর্থাৎ তুচ্ছ২। বামচন্ত্র! সংসার পথের 
পথিক দিগের  প্রারই বিষমাবস্থা (রোগ, শোক, ছুঃখ, দারিদ্র্য প্রভৃতি 

ছুরবস্থা ) ঘটিয়। থাকে; পরন্থ ধাহাদের বুদ্ধি সন্তোধশ।লিনী, তাহারা 

তাদৃশ মঙ্কটেও উদ্বিগ্ন বা সুখহীন হন নাত। যাহারা শান্ত ও সন্তোষা- 
মৃত পানে পরিতৃপ্ত, এই হব তাহাদের নিকট হলাহল বিষঃ। র্ক- 

দৌষনাশন সন্তোষ বেমন মধুর, অমৃত সেরূপ মধুর নহে । নে ব্যক্ধি 

অপ্রাপ্ত বিষয়ের অভিলাষ (পাইধার আশা বা ইচ্ছা) করে ন] এবং 

প্রাপ্ত বিষয়েও রাগদেষাদি বিহীন হয়, তুমি তাহাকেই অন্তষ্ট বলিয়! 
জানিবেও। আত্মাতে যাবৎ না সন্তোষের উদয় হয়, তাবৎ তাহাতে 

(আম্মার নিকট উপাধি অন্তঃকরণে ) বিপদ সকল গর্তে লতার উৎপত্তির 

হ্যায় উত্ণন্ন হইয়া থকে" কমল যেমন লুরধ্যকিরণ স্পর্শে বিকসিত 

হয়, তেমনি, সন্তোষশীতল চিত্তও বিজ্ঞানদৃষ্টির সংযোগে বিকসিত হইয়া 

থাফে। মুখ যেমন মলিন দর্পণ প্রতিবিষ্বিত হয় না, সেইবুপ, 
জ্ঞানও আশাবশীভৃত ও সন্তোষবর্তজিত সুতরাং মলিনতম চিত্তে প্রতি- 

বিদ্বিত হয় না৯। যেম্পানব পক্কজের বিকাশার্থ পুর্বে ক্তলক্ষণািত সন্তোষ 

ভাস্কর উদ্দিত হয়, সে মানব পঙ্কজ কদাঁপি অজ্ঞানলক্ষণ অন্ধকার 

রজনীর ছ|রা সঙ্কোচ প্রাপ্ত হয় না১"। যাহাঁর চিত্ত সন্তোষ অবলম্বন 

করে, সে দরিদ্র হইলেও রাজার স্তায় আধিব্যাধিবিনিন্মস্ত হইয়া 
সাম্রাজ্য সুখ অনুভব করিতে সমর্থ১১। যে ভবিষ্যৎ ভোগের আশা 

করে না, উপস্থিত ভোঁগ (সুখ দুঃখ) প্রাক্তন নাশার্থ স্বীকার করে, 
এবং যাহার আঠার ব্যবহার সর্বমনোহর, সেই ব্যক্তিই সন্তুষ্ট বণিয়া 
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পরিগণিত১৯। যে মহাত্মা সস্তোষ দ্বার পরম! তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন; 

ক্ষীরসমুদ্রের ন্তায় তাহার মুখে লক্ষ্মী (শোভা) সতত বিরাজমান থাকেন । 

বুদ্ধিমান নর প্রধত্ব সহকারে আপনা 'আপনি আপনার পূর্ণতার প্রতি 
দৃষ্টি রাখিয়া সর্বত্রই ভৃষ্ণাপরিত্যাগী হইবেন১৪। সস্তোষামৃতপূর্ণ, শাস্ত ও 
সুশীল পুরুষের মন শীতাংশুর (চন্দ্রের) ন্যায় স্থির ও শীতল১ । ভূত্যেরা 

যেমন রাজার উপাসনা করে, তেমনি, মহা! মহা রশ্বর্্য সকল সস্তোষ- 
পুষ্টমনা পুরুষের ভৃত্য হইয়া! উপাসন! করিতে থাকে১৬। যেরূপ বর্ধা- 

কালে ধুলিপটল তিরোহিত হয়, সেইরূপ, যিনি সস্তোস্ব অবলম্বন 

করিয়া আত্মার স্বাস্থ্য সম্পাদন করিতে পারেন তাহার আধি-ব্যাধি 

সকল তিরোভূত হইয়া থাকে১৭। বলা বাহুল্য বে, শীলসম্পন্ন কলঙ্ক. 
পরিশূন্য বিশুদ্ধচিত্তবৃন্তির দ্বাবা পুরুষগণ পৃরচন্দ্রের হ্যায় দীপ্তি পাইয়া 

থাকেন১৮। হে রাঘব! শান্তিগুণযুক্ত পুরুষের, সুন্দর বদন অবলোকন্ 

করিলে লোকে ঘেরপ মন্তোষ লাভ করে, লোক সকল ধনসঞ্চয় দ্বার! 

সেরূপ সন্তোষ লাভ করিতে পারে না১৯। হে রঘুনন্দন ! গুণশালিগণের 
মধ্যে ষাহারা অন্ুত্তম শমগুণে পুরুষরাজের ন্যায় নমলঙ্কত, সেই সকল 

দোষপরিশৃন্ত নরোত্তমেরা দেবগণেব্র ও মহর্ষিগণের নমস্ত২* । 

পঞ্চদশ সর্গ সমাগু। 

২৪ 



যোড়শ অর্গ। 
নিটনিরীতী 

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে মহাবুদ্ধি রাম! (সংসঙ্গনাঁম! চতুর্থ দ্বারপালের 
সেবা করিলেও জীব মোক্ষ দ্বারে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারে )। 

একমাত্র সাধুঙ্গই নরগণের সংসারজলধি উত্তরণের প্রবল সহায়১। 
যে সকল, অহাত্মা সাধুসঙ্গব্ূপ মহীরুহের বিবেকরূপ শুভ্র পুষ্প যত্ব সহ. 

কারে রক্ষা করিতে পারে, সেই সকল মহাত্মারাই তাহার ফললাগী 

হইতে পারেন২। সাধুসংসর্থে শূন্য স্থান জনাকীর্ণপ্রায়, মৃত্যু উৎসবময় 

ও আপদ সম্পদ সদৃশ হইয়া থাকেত। হে রামচন্্র! এই জগতে উত্তম 

সংসঙ্গকে আপদরূপ সরোজিনীর বিনাশকারী হিমের ও মোহরূপ মেঘের 

বাঁযু বলিয়া জানিবে। তাদৃশ সৎসমাগম এই ভূমগুলের সর্বত্রই জয় 
যুক্ত*। রাম! তুমি নিশ্চয় জানিবে যে, সাধুসমাগম দ্বারা! বুদ্ধির বৃদ্ধি, 
অজ্ঞান তরুর বিনাশ ও সর্বপ্রকার মনঃগীড়ার উংসারণ হইয়৷ থাকেৎ। 

যদ্রপ উদ্যানে জলসেক করিলে তাহা হইতে উজ্জল ও- মনোহর পত্র- 

পুষ্পাঁদির গুচ্ছ উৎপন্ন হয়, তদ্রপ, সাধুসঙ্গ হইতে উজ্জ্বল ও মনোহর 

(নির্মল) বিবেক নামক উৎকৃষ্ট দীপ উদ্ভৃত হইয়া থাকে। সংসঙ্গরূপ 

ধশবর্ধ্য অপায় ও ব্যাঘাত রহিত, নিত্য বদ্ধমান, অন্থত্ধম ও পরমা নির্কাতির 

(বিশ্রান্তি সুখের) উৎপাদক" । নিতান্ত দুর্দশা গ্রস্ত হইলেও, অধিকতর 

পরবশ হইলেও, মন্তুয্যের সাধুসঙ্গ ত্যাগ কর বিধেয় নহে” । সাধুসপ্গতি 

সদরাচারের দীপ ও ভুদয়ান্মকারনাশন জান-নূর্য্য*। যে পুরুষ .সর্ধদ1 সাধু 

সঙ্গরূপ নির্মল ও শীতল জলে স্নান করে, তাহার আর দাঁন, তীর্ঘদশশন, 

তপ্ত ও যজ্ঞানুষ্ানের প্রয়ৌজুন কি ?১ যাহাদের অন্তঃকরণ সাধুসঙ্গের দ্বারা 

ুর্বাসনাধিদোষপরিশৃন্ত হইয়াছে, সংশয়চ্ছেদী ও বীতরাগ হইয়াছে, দেই 

সাধুপুরুষের1 সন্নিধানে থাকিলে তগন্তাদি ব্যাপারের প্রয়োজন হয় না১১। 

যাহারা বিশ্বান্তচিন্ত, তাহারাই ধন্ত এবং তাহীরাই দর্শনীয় । দরিদ্রগণ যেমন 

আগ্রহ ও যত্ত সহকারে মণিরত্ব অবলৌকন..করে, লোক সকল শান্তচিত্ত 

সাধু দিগকে সেইরূপ আগ্রহে দর্শম করিয়া থাকে১২। কমলা অর্থাৎ লক্ষী 

যেমন অপ্সরোগণ মধ্যে বিরাজ করেন ও শোভা প্রাপ্ত হন, সৎসমাগম" 
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জনিত সৌন্দর্ধ্যবাশষ্ট ধীমান গণের মতিও সেইরূপ শোভ। ধারণ করে১৩। 
রাম! সেই, জন্ভই বলিতেছি, যে ধন্ত বা পুণ্যবান্ পুরুষ সাধুসক্গ পরিস্যাগ 
না করে, সেই ধন্য খা পুণ্যবান্ পুরুষই বহু. লোকের মধ্যে বিচার লভ্য 

পদকে (ব্রঙ্গকে ) অগ্রে শিরোতভুষণ, তৎপরে তাহা প্রখ্যাপিত (প্রথমে: 

তত্ববিষয়ে পরোক্ষ জ্ঞান, পরে তত্বসাক্মীৎকার ) করিয়া কৃতার্থ হয়১*। বে 
সকল সাধু পুরুষের চিত্তগ্রস্থি ( চিত্রগ্রন্থি- চিত্তের ভ্রম। আত্মতত্বে মোহ। 

আমি কি তাহ! না জান! ) ছিন্ন হইয়াছে, ধাহারা আত্মতত্ব জানেন অর্থাৎ 
যাহার! ব্রহ্মবিৎ, প্রফত্ব সহকারে তাহাদিগেরই সেবা করা কর্তব্য । কারণ, 
তাহারাই ভবসসুদ্র পারের উপার়১৫। যাহারা নরকানলের নীরদ 

(নীরদ-বৃষ্টিকারী মেঘ) স্বরূপ সাধু দিগের সন্দর্শন লাভ করে নাই, 
তাহারাই নরকাগ্নির শুক কাষ্ঠ১৬। সতসঙ্গ নামক ওষধে দারিদ্র্য, ছুঃখ, 
মরণ, এতদ্রপ সাম্লিপাতিক রোগ সমূহ সমূলে বিনষ্ট হইয়া, থাকে১৭ । 

সম্তভোষ, সাধুসঙ্গ, তত্ববিচার ও শম (ইন্ড্িয়নিগ্রহ ), এইগুলি মানবগণের 
ভবসমুদ্র পারের উপায়১৮। মস্তোষই পরম লাভ, সাধুসঙ্গতিই পরম, 
গতি, তত্ববিচারই পরম জ্ঞান, এবং শাস্তিই পরম স্থখ১৯। অপিচ, এ 

চারিটী ভবভেদনের (জন্মপ্রবাহ বিনাশের ) প্রকৃত উপায়। বীহাঁরা উহা 
অভ্যস্ত করিপ্সাছেন তীহারাই ভবসঘুদ্রের মোহবারি উত্তীর্ণ হইতে পাঁরেন২০॥ 

এমন কি, এ চারিটার একটী আয়ত্ত করিতে পারিলে বুদ্ধিমান ব্যক্কির 
চারিটাই অভ্যন্ত বা আয়ভ হইতে পারে২১। যেহেতু ৪ চাপ্সিটার এক 
একটা" অন্ত তিন তিনটার উৎপত্তির স্থান, ০সইহেতু উক্ত সমুদয় অধীন, 
করিবার নিমিত্ত যত্রপুর্ধক কোন একটার আশ্রত্স গ্রহণ করিবে২২] যেমন, 
সমুদ্রে বণিকগণ কর্তৃক পণ্যবাহী পোত (পণ্য-বিক্রেয় দ্রব্য । পোত২ 

বৃহ জলযান। জাহাজ )। সকল সাবধানে চালিত হয়, সেইবুপ, শম, সৎ- 

সমাগম, সন্তে।ষ, বিচার, এ গুলিও স্ুধীগণ কর্তৃক অতি সতর্কতার 
সহিত পরিপালিত হইয়। থাকে২৩। শ্রী যেমন কল্পবৃক্ষের নিত্যা শ্রিত, 

তেমনি বিচার, সন্তেষ, শম, সৎসঙ্গ, এতচ্চতুষ্টম্নশালী ব্যক্তিরও নিত্যা- 
শ্রিত। (কল্পবৃক্ষের শ্রী ধশবর্য্য। বিচারশীলের শ্রী জ্ঞান)২৪। যেমন 
পুর্ণচন্দ্রে সৌন্বধ্যাদি শুণ লক্ষিত হয়, তেমনি তাহা! বিচার, শম, সৎসঙ্গ 
ও সন্তোষণীল মানবেও দৃষ্ট হয়। (বিচারশীল মানবে প্রগন্নতা ও বিনয় 

প্রভৃতি সদ্গুণ সতত বিরাজ করিতে থাকে )১২৫। রাজ! সন্বস্ত্রীর সাহায্যে 
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জয়গ্রী লাভ করেন, অধিকারী মানবেরাও বিচার, সংসঙ্গ, সন্তোষ ও শমেয 

সাহায্যে স্থুমতি প্রাপ্ত হন২৬। হে রঘুকুলনন্দ্ধ রাম! আমি সেই কারণে 
বপিতেছি, তোমায় উপদেশ করিতেছি, তুমি পৌরুষ প্রকাশ দ্বার! 

মনোজয় করিয়! এ সমস্ত গুণের অথবা এর সকলের অন্যতম গুণের আশ্রয় 

গ্রহণ কর২*। পুরুষ যাবৎ না পৌরুষ (পুরুষকাঁর) দ্বার! চিত্তরূপ মত্ত 

হস্তীকে জয় করিয়া অন্ততঃ উক্ত গুণের একতর গুণ আশ্রয় করিতে 

পারে, তাবৎ তাঁহার উত্তমা গতি লাভের আশা নাই২৮। অহে রাম! 

তোমার মন বত দিন না উৎকট উদ্যোগের সহিত এ সকল গুণ 

উপার্জনে অভিনিবিষ্ট হইবে, তাবৎ তুমি দত্ত ছারা দন্ত বিচুর্ণন করিবে 
অর্থাৎ উত্তরোত্তর অধিক উদ্যোগী হইবে২৯। হে মহাবাহো! যত দিন 

না তুমি উক্ত গুণ অর্জনে সমর্থ হইবে, তত দিন তুমি দেবতা হও, 
যক্ষ হও, পুরুষ বা গাঁদপ হও, নিম্তারের উপায় প্রার্ধ হইবে নাৎ*। 
বলবান্ ও ফলগ্রদদ একটিমাত্র গুণের দ্বারা দোষযুক্ত বিরসচেতা। ব্যক্তির 

সমুদয় দোষ অচিরাৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে১। একটিমাত্র গুগ 
বঞ্ধিত" হইলে অনেকদোঁধজয়কারী সমস্ত গুণ বর্ধিত ও একটিমাত্র দোষ 

বর্দিত হইলে গুণরাশিনাশী সমস্ত দোষ বর্ধিত হইয়া থাকেশ২। জীব. 

গণের মধো মনোমোহব্ূপ কাননে শুভ ও অশুভরূপিণী কৃলদ্বয়শীলিনী 

বাসনা নদী নিরন্তর প্রবাহিতা হইতেছেও৩। এই তরঙ্গিণীকে (বাসন! 

নদীকে) তুমি প্রবন্ধের দ্বারা মে দিকে 'নিপাতিত অর্থাৎ প্রবুহিত 

করিবে, উক্ত নদী সেই দিকেই গ্রবাঁহিতা হইবে, ইহা বিবেচনা করিয়া 

যে দিকে ;ইচ্ছা সেই দিকে উহাৰ গতি প্রবর্িত করিবেতঃ। হে 

মহামতে ! হৃদয়কাননপ্রবাহিণী মহানদী যাহাতে পুরুষকাঁরের বেগপ্রভাে 

গুভবাসনার দিকে. গ্রবাহিতা হয়, তদ্দিষয়ে যত্রবান্ হও। তাহা হইলে 

গপ্তভ প্রবাহ ভোম।কে কখনই বিচলিত করিতে পারিবে না| 

ষোড়শ সর্গ মমাপ্ত। 
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বশিষ্ঠদেৰ বলিলেন, রাঘব! যে কথিতপ্রকারে অন্তর্কিবেকী হয়, ইহ 
জগতে €ই ব্যক্তিই মহান্। রাজা যেমন নীতি শান্্স শ্রবণের অবি- 
কারী, তেমনি, সেই মহাপুকুষই জ্ঞান শ্রান্ত্র শ্রবণের যোগ্য১। নির্মেঘ 
আকাশ যেমন শরতশশধরের উপযুক্ত স্থান; তেমনি, জড়সঙ্গবর্জিত, নির্মন- 
স্বভাব উন্নতাশয় পুরুষই তব্বপ্রকাশক বিচারের যোগ্য আধার (পাত্র )২। 
তুমি সেই সেই অখগ্ডিত গুণলক্ষ্রীর (সম্ভোবাদি গুণ সম্পদের ) আশ্রয়, সেই 
কারণে আমি তোমাকে মনোমোহ নাশক উপদেশ বাক্য বলিব, তুমি 
তাহা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিবেও। যাহার পুণ্যপরূপ কল্পপাদপ 
ফলভরে অবনত হইয়াছে সেই ব্যক্তিই মুক্তির নিমিত্ত মছুক্ত বাক্য- 
নিচয় শুনিতে সমুত্স্ক হইবেগ। যাহারা ভব্য অর্থাৎ সদ্গুণসম্পন্ন, 
তাহারাই এই সকল পবিত্র, উদার ও পরম জ্ঞানদায়ক মহাবাক্য শ্রবণের 
অধিকারী; অধম দিগের ইহাতে অধিকার /”ধুই। সর্বসংহিতার সার 
এই সংহিতা ৩২০০০ শ্লোকে রচিত, * ইহা অধিকারী পুরুষকে নির্বাণ পদ 
দান করে, সেই নিশ্িত্ত এই সংহিতা মোক্ষোপায় ও শ্রোতা কর্তৃক শ্রুত 
হয় বলিয়া! শ্রুতি নামে অভিহিত হয়ত । যেমন রাত্িকালে জাগরিত ব্যক্তির 
সম্মুথে দীপ প্রজালিত করিলে তাহার আলোক তৎসম্বন্ধে প্রাহভূতি হই- 

শা শাশীশীপীিশ টাটা শালা শশী শশী শশী শশিকশাশিশি ৩ সপ এ এপস ১ তি 

»% বত্রিশ হাজার শ্লোকে সংহিতা সমাপ্ত, অথচ গ্লোকেব অঙ্ক গণন| করিলে ২৮০০০ 
হাজার বৈ হয না। ইহাতে অনেকেই ভাবিতে পাবেন, তবে বুঝি ৪০৯০ হাজার শ্লোক নাই 
অথব! ত্যাগ করা হইয়াছে । বস্ততঃ তাহা নহে। গ্লোক গণন1 ছুই প্রকার রীতিতে হইয়। 
থাকে । এক বাক্য অনুসারে, অপর ৩২ অক্ষরে এক শ্রোক, সেই শ্লোক অনুসারে ॥ যেখানে 
বাক্য অন্সারে গণনা, সেখানে অর্দ শোকেও সংখ্যা দেওয়া হয়। যেখানে অক্ষর গণনা, 
সেখানে পদ্াযশেষে অক্ক দেওয়া হয়। চণ্ডাতে ৭০৭ শোক থ|কায় ভাহা সপ্তশতী নামে খ্যাত। 
পরস্ত, পদ্য গণনা করিলে ৭০০ পুরে না। শাস্ত্রে লেখা আছে, মাকগেয় উবাচ, এই টুকু এক 
শোক । এ শ্রেক মন্ত্রাত্মক | মহাভারতের লক্ষ শোক গণন। পদ্যান্ুসারে নহে, বাক্য অনুসারে 
সেইজন্ত তাহাতে কোথাও অদ্ধ পদ্যে কোথাও এক পদ্যে, কোথাও দেড় পদ্যে অঙ্ক দেওয়া 
হয়। এই গ্রন্থের শোক গণন। ৩২ অক্ষরে এক শোক, সেই শোক অনুসারে । কিন্তু ইহাতে 
অনেক বড় বড় পদ্য আছে। এবং পদ শেষে পদা সংখ্য। অন্লারে অঙ্ক দেওয়। আছে। 

পরস্ত শাস্ত্রীয় গণনা ৩২০** অক্ষর অনুপস।বে গণনায় হুয়। 
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বেই হইবে । অর্থাৎ সে ইচ্ছা না করিলেও তদ্দীপাঁলোক যেমম তাহাকে 
পদার্থ' দর্শন করাইয়া থাকে, সেইরূপ, একান্তচিত্তে শ্রবণ করিলে এই 

সংহিতাঁও শ্রবণকারী অধিকারীর মোক্ষদাধন জ্ঞান প্রাদুভূতি করা" 
ইয়। থাকে" । বৎস রাম! এই সংহিতা নিজে অনুশীলন অথবা! অন্যের 

নিকট শ্রবণ দ্বার! ভ্বদয়ঙ্গম করিলে ভাগীরথী যেমন পাপ তাপ নিবারণ 

পুর্ধক নখ প্রদান করেন সেইরূপ ইহাঁও সংসারভ্রম নিবারণ ও পরম স্তথ 
প্রদান করির। থাকে৮। যেমন অবধান সহকৃত পর্যবেক্ষণ দ্বারা রঙ্ছুতে 

সর্পভ্রম তিরাহিত হয়, সেইরূপ, অবধান সহকারে এই সংহিতা পুনঃ 

পুনঃ অনুশীলন করিলে সংসারছঃখ শাস্তিস্থথে পরিণত হইতে পারে*। 

হে অনঘ! এই সংহ্তার পৃথক ছর প্রকরণ আছে এবং সে সকল 

গ্রকরণ যুক্তিযুক্ত অর্থের বোৌধক ও দৃষ্টাস্তসার আখ্যায়িকা যোগে অভিহিত 

হইস্লাছে»*। তন্মধ্যে প্রথম বৈরাগ্য-প্রকরণ। জলসেক করিলে যেমন 

মরুভূমিস্থ বৃক্ষও বদ্ধিত হয়, তেমনি, বৈরাগ্য প্রকরণ অনুশীলন করিলে 

বৈরাগ্য পরিবদ্ধিত হইয়া থাকে১১। এই বৈরাগ্য প্রকরণের শ্লোকসংখ্যা 

সার্দমহত্র। সার্দসহস্র অর্থা দেড় হাজার শ্লোকের তাৎপর্ধ্য পর্যালোচনা 

করিলে মনের শুদ্ধতাঁ জন্মে অর্থাৎ মালিন্যনিবৃত্তি হয়। যেমন পরিমাজ্জনে 

মণির শুদ্ধতা জন্মে)রপ.ন্নি, বিচারে মনের শুদ্ধতা জন্মে১২। 
তার পর মুমুক্ষুব্যবহার নামক দ্বেতীয় প্রকরণ। ইহার শ্লোকংখ্যা সহ 
এবং ভাহা নাঁনীষুক্তিবাদে শোভমান১৩। ইহাতে মুমৃক্ষুদিগের শ্বভাঁব ও 

চরিত্রাদি, বর্ণিত হইয়াছে! অনন্তর উৎ্পত্তিনামক তৃতীয় প্রকরণ। এই 
গ্রকরণে বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত ও তত্ববোধার্থ নানাপ্রকার আখ্যায়িকা 

কমিত হইয়াছে১৪। এই প্রকরণ জ্ঞানগ্রতিপাঁদক ও মণ্ডুসহতপ্লোকে 

সমাপ্ত। ইহাতে “আমি” “তুমি” ইত্যাদিবিধ লৌকিক দ্রষটুৃস্তভেদ ও 

তাহার কারণ বর্ণিত হইয়াছে১৫। ইহা অবণ করিলে আমি» তুমি, 

ব্রহ্মাগবিস্তৃতি, যাবতীয় লোক এবং আকাশ ও পর্ধত প্রভৃতি স্থাবর 

জঙ্গমায্বক সমুদায় সংগার অবান্তবিক, অমূলক, অপর্ধত ও অভৌতিক 

বলিয়। শ্রোতার হৃদয়ে প্রতিভাত হয়। উৎপত্তি প্রকরণ গুনিলেই 

শ্রোতার সুম্পষ্ট প্রতীতি হইয়। থাকে যে, এই সংসার মঙ্কল্পরচিত 

রাজ্যের অন্থুরূপ অর্থাৎ মনোরথ মাত্র। অপিচ, স্বপনদৃষ্ট বস্তর স্তাঁয় অলীক, 
মনোরাজ্যের ন্যায় নাম মাত্রে বিস্তৃত অর্থাৎ বস্তশূন্ত, মৃগতৃথ্চিকার 
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গায় ভ্রশনবিভৃম্তিত, গন্ধর্বনগরের ন্তায় তুচ্ছ (গন্ধবর্ব নগর- ভ্রমবশতঃ 
মেঘাক্রান্ত আকাশে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহা মেঘের সন্নিবেশ ধ্যতীত 

' অন্য কিছু নহে), দ্বিচন্ত্রের ্ায় ভ্রমময় ও পিশাচের স্যায় মোহকল্লিত। 

বিশদ কথা-_-সত্য ও পুরুষার্থ শৃন্য১৬।৯৯। যেমন নৌকারোহী ব্যক্তি 
পর্ধত প্রভৃতি চলিতেছে বলিয়া বোধ করে, অথবা অজ্ঞগণ যেম্ন 
ভ্রম বশতঃ আকাশে মুক্তা মালা, সুবর্ণে কটক (অলঙ্কারবিশেষ) জলে তরঙ্গ 
ও গগনে নীলিমা অন্গভব করে, তেমনি, অজ্ঞ সংসারী জীব এই জগৎ বস্ততঃ 

না! থাকিলেও মোহপ্রযুক্ত আছে বলিয়া বিবেচনা করে । অধিক কি বলিব, 

যেমন রঙ্শূন্ত (রঙ্গ রং), ভিত্তিশূন্য ও কর্তৃশৃন্ত চিত্র আকাশে ও স্বপ্নে 
পরিকল্পিত হয় বা দেখা যায়, তেমনি, এই সংসার বিবেকীর নিকট ঠিক্ 

সেইরূপ বলিয্না বিবেচিত হইয়া থাকে (অর্থাৎ মিথ্যা)। যেমন আলেখ্য লিখিত 

বহি অসত্য হইলেও বহ্কিভাবে গ্রতীয়মান হইয়া থাকে, তেমনি, এই জগৎ 
মিথ্যা হইলেও সত্যের স্তায় প্রতীয়মান হইতেছে। তৎকালে তাহার. ইহাও 
প্রতীতি হইবে যে, এই সংদার--তরঙ্গে উৎপলমালার ন্যায়, দৃষ্টবৃত্যের 

স্থিতির গায় ও চক্রবাক চীৎকার শ্রবণে আকাশে জলরাশি জ্ঞানের স্তায় 

বস্তৃশূন্ত | * অপিচ, ছায়াফল-কুস্ম-শৃন্য শুধপত্রপরিপূর্ণ শ্রীম্মকালীন অর- 
ণ্যের স্তার নীরস, গিরিগুহার স্ভায় শনা”-"" ভীষণ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন । 
বস্ততঃই ইহা মরণব্যগ্র পুরুষের চিত্তের বিভীষিকা দর্শনের ন্যায়, 

(মুমুবু যে মৃত্যুকালে* যমদূতাদি দর্শন করিয়া তয় পায় তাহ। তাহার 
মনেরই বিকার, অন্ত কিছু নহে) স্তস্তসমুকীর্ণ ও ভিত্তিলিখিত চিত্রের 

ন্যায় (ভিত্তিনভিৎ, দেওয়াল) এবং পঙ্কাদিরচিত প্রেতিমাদির ন্যায় 

পৃথক্ সত্তাশূন্য। পরমার্থ দর্শনে ইহা গ্রশাস্ত ও জ্ঞাননীহারবঞ্জিজিত 
শরধাকাশ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। অর্থাৎ অজ্ঞানের বিকার দুরীতৃত 
হইলে ইহা নিত্য নির্ব্িশেষ সচ্চিদানন্দ পরব্রন্দে পর্য্যবসিত হইয়া 
থাকে২০।২৬। 

পপ | পপি কসপি পাশ শপ পাপা আপি পপি পিস পা ও পপ পপ ৯ -০াসপিশাসপস্প পপ পাক শি জাতী ত শপীপীপপশস 

* তরঙ্গ দূর হইতে দেখিলে বৌধ হয়, যেন জলে পদ্মের মাল! ভাদিতেছে। বস্বতঃ 

তাহ! জলের সন্নিবেশ ব্যতীত বাস্তব পদ্ম নহে । আমর। দেখি, নর্তকী প্রহরব্যাপী নৃত্য করে 

পরস্ত তাহা প্রহর ব্যাপী নহে, প্রত্যুত ক্ষণব্যাপী। ক্ষণপরম্পরা একবুদ্ধি গম্য হইয়] প্রহর 

ভ্রান্তি জম্মায়। জগতের স্থিতি সেইরূপ ভ্রান্তি চক । চক্রবাক্ পক্ষীর রষে মনে হয়, সেই 

স্থানে জল মাছে। বন্থত; আকাশেই রব করে কিন্ত আকাশে জল থাকে মা। 
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রাম! তাহার পর স্থিতি নামক চতুর্থ প্রকরণ। তাহা শ্লোক- 
মংখ্যা' তিন ষহশ্ন। এই স্থিতি প্রকরণ নানাপ্রকার ব্যাখ্যানে ও 
আখ্যায়িকায় পরিপূর্ণ । ইহাতে দিঙ্মগুলমণ্ডিত জগতের ন্বরূপ, তাহার" 

ভ্রমপ্রভবত্ব, অহঙ্কার প্রহ্থতত্ব ও দ্রষদৃশ্তের ক্রম বর্ণিত হইয়াছে২৯।৩২। 
তৎপরে উপশান্তি নামক পঞ্চম গ্রকরণ। এ প্রকরণটা সহত্রশ্লোকপরিমিত 

ও পরম পবিত্র । ইহাতে নানাপ্রকার যুক্তিজাল প্রদর্শিত হইয়াছে । এই 

প্রকরণ শ্রবণ করিলে জগ্গৎ, 'জামি, তুমি, এইরূপ এইরূপ ভ্রম উপ 

শান্ত হয় ঝুলিগ্া ইহার নাম উপশান্তি। উপশান্তি শ্রবণে সংসার ভ্রম 

উপশমিত হয় এবং শ্রোতা তখন জীবনুক্ত হইয়া দেখিতে থাকেন--এই 
সংসার আলেখ্যলিখিত সৈন্য দলের ন্যায় বিশীর্ণ ও বিপ্রকীর্ণ। জীব তখন 

স্পষ্টই বুঝিতে পারে, এই সংসার ক্বেগ সঙ্কপ্নবিনির্গত ও চিত্রিত নগরীর 
অনুরূপ । অপিচ, সঙ্কল্নকল্পিত মত্ত মাতঙ্গোপম নিরস্কৃশ মেঘের বজধবনির, 

সপ্নবিদুস্তিত বা কণ্ননারচিত নগরীর, বন্ধ্যানারীর মুখে তদীয় বীরপুজ্রের 

সুদ্দীদিকথা গ্রনঙ্গের ও চিত্রব্যাপ্ভিত্তির ন্যায় বস্তশূন্যকল্পনানগরীর, স্বত্নদৃষ্ট 
নিরর্থক" যুদ্ধের ও যোধগর্জনের এবং অন্তর্গীন তরঙ্গশালিনী প্রসন্সসলিলা 
তরঞ্গিণীর ন্যায় নিতান্ত অলীক ও অন্তঃসারশূন্য নিরর্থকত৩।৪০ | 

অনন্তর নির্বাণ নামক/ষ্ট প্রকরণ। ইহার শ্লোকসংখ্যা সার্দচতু- 
দশ সহত্র। ইহাও সেই মহান্ অর্থের অর্থাৎ পরমপুরুষার্থের দাঁতা। 

এই প্রকরণ অবগত হইলে সমুদায় কল্পনা রিনষ্ট ও নির্বাণ লাভ 
হইয়া থাকে। অধিক কি বলিব, ইহা যথাযথ হদয়্ম করিতে পারিলে 
বিজ্ঞানাস্বা বা জীব নিরাময়, বীতম্পহ ও শুদ্ধচিতপ্রকাশ স্বভাবে 

প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন জগদত্রম ও সংসারযাতন! দূরীভূত ও কর্তব্যানগ- 

ঠানজনিত নির্মল সম সুখ উৎপন্ন হয়। তখন তিনি বুঝিতে পারেন, 
মন্নষ্যের অনুষঠিত যে কিছু কর্ম্ম সমন্তই ক্ফটিকন্তত্তপ্রতিবিশ্বিত আকাশের 

ন্যায় শিক্ষলল। অপিচ তখন তাহার জন্মমরণাদি ভোগের অবসান জনিত 

পরমা পরিতৃপ্তি, সমুদায় মনস্কামনা সুসিদ্ধ, কাধ্য-কারণ-কর্তৃত্ব ও হেয়ো 

গ|দেয় দৃষ্টি বিনষ্ট, দেহসন্বেও অদেহ ও সংসার থাকিতেও অমংসার 
সংঘটন হয়ঃ১৪। এই সংপার ছুর্লীল। তখন অবরুদ্ধ ও আশাবিস্চিকা 

ও অহঙ্কারূপ বেতাল (ভূত। বাহার আবেশে জীব উন্মত্বের ন্যায় আত্ম: 

বিশ্বৃত হইয়া আছে) তখন বিনাশ গ্রাপু হয় এবং পুরুষ তখন পাঁধাণজঠরের 
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ন্যাম নিথিড় ও নীরন্ধ হয়েন, এৰং তখন তিনি পরম প্রকাশমান 
হইয়া চিন্ময় আদিত্যরূপে সমুদায় লোক আলোকময় ব! উদ্ভাসিত করিতে 

থাকে । * এই সংসারলক্ী,তখন তদীয় রোম কূপের কোন এক প্রদেশে 
মহাতরুকুন্গমসংযুক্ত ভ্রমরীর ন্যার অবস্থান করে এবং সেই সেই জীবন্ত 
নরের অন্তরাকাশে এনূপ অনন্তকোটা ত্রহ্গাণ্ড অবস্থিতি করিলেও দে 
সকল তাহার লক্ষ্যভৃত হয় না। তদীয় হৃদয় তখন একপ বিস্তৃত হয় 
যে, শতলক্ষ হরিহরব্রহ্গা তাহার হয়তবা অবধাঁরণ করিতে সক্ষম 

হন নাঃ৬।৫১ | 
শি ০৯ ২ পোপ শি পপীপপীপক4 পাপ পি ৮ শশীপশাশিশীশীশি তি তিশছ 

* অর্থাৎ সে তখন অন্তরে ও বাহিরে একদৃশ্ঠ একরস ও একভাব হইয়| যায়। এবং 

স্ব ত্তখন সব্বত্রই ব্রহ্ষচৈতম্তের আলোক গ্রকাশম।ন দেখিতে থাকে। 

অপ্রদশ নগ নমাপ্ত। 
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বশিষ্ঠঘেব বলিলেন, যদ্রপ, বীজবপন করিলে তাহার ফল অবশ্থ- 

স্ভাবী, তদ্রপ, এই সংহিত।র ব্যাথ্যা শ্রবণ করাইলেও শ্রোতার শ্রবণফল 

জ্ঞান অবশ্তন্তাবী১। বে শাস্ত্র যুক্তিযুক্ত অর্থাৎ অবাধে তত্বনিশ্চায়ক, সে 

শাস্্ পৌরুবের (পুরুষকৃত অর্থাৎ মনুয্যরচিত) হইলেও গ্রাহ। কিন্তু 

যাহা যুক্তিযুক্ত নহে, তাহা বেদ হইলেও অগ্রাহথ। বাহার! বুদ্ধিমান; 

তাহাদিগের নিকট বাহা স্তাষ্য, তাহাই অন্মদাদির নিকট শ্রেষ্ট ৰা মুখ্য। 

অথবা বুদ্ধিমান দিগকে “যাহা ন্যায্য তাহাই গ্রাহ” এই ভাবের ভাবুক 

হইতে দেখা যায়ং। অতএব, যুক্তিযুক্ত বাকা বালক হইতেও গ্রাহ্; 

কিন্তু অযুক্ত বাক্য ব্রহ্ধার বদন বিনিঃস্ত হইলেও তাহা অগ্রান্থৎ। যে 

ব্যপ্তি গঙ্গাসগিল পরিহার পুর্ধাক অন্থরাগ বশতঃ আমার পৃর্বপুরুষের 

এই কপ, এইন্ধপ অবধারণে ও আগ্রহে কুপ ভগ গান কবে, দেই 

রাগী পুরুবকে শাসন করা (বুঝান) কাহারও সাধ্য নাইঃ। যেমন 

প্রাতঃকাল আদিলেই উার'আলোকের আগমন বা উদয় হয়, তেমনি, এই 

নংহিতাও বাচিত। ( পড়িয়া গুনান বা বুঝাইয়া দেওয়া) হইলে শ্রোতার 

বিবেকের উদয় হয়ৎ। প্রাজ্ঞ ব্যক্তির নিকট এই সংহিতার আদ্যো- 

পান্ত অবণ করিলে ও বিচার সহকারে ইহার তাত্পর্ধ্যার্থ বুঝিয়। 

লইলে, তাহার সংস্কার অল্পে অন্গে চিত্তে দৃঢ়নিবিষ্ট হইয়া ঘায়। অনস্তর 

তাহার বিশুদ্ধা বাক্বৃত্তি গমন করেও । অর্থাৎ প্রথমতঃ শবব্ুৎ" 

পন্ভি জন্মে ; শব্দ বুৎ্পত্তি জন্সিলে তদ্বারা৷ অনায়াসে মহত্বগুণশাঁলী 

তাদৃশ অর্থচাতুর্ধ্য (বাক্যার্থ জ্ঞান) দাত করা যার_্যাদৃশ অর্থচ।তুর্ষ্যে অমর- 

সদৃশ পু্নীয় মহীপতিরাও শ্নেহাকৃষ্ট হইয়া থাকেন» । প্রদীপ যেমন রজনী 

মনরে বন্ত দর্শনের সহায়তা করে, তেমনি, এই সংহিতাও বুদ্ধিমান 

ব্যক্তির পুক্বাপর পর্য্যালোচনার সাহায্য করিয়া থাকে। (নর এই 

নংহিতার দ্বারাই বুদ্ধিমান্ হয় এবং কার্য কারণ বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা 

লা করে)৯। বেমন শরৎ সময় সমাগত হইলে মিহিকা বিছরিত হয় 

(মিহিকা-কুজ্মাটিকা অথবা। জলকণাবর্ষণ), 'দিস্মগুল প্রপয় হয়, তেমনি 
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এই সংগ্িতা শ্রবণ করিলে লোভ মাহ গ্রন্ভতি দোষ দুরীভূত ও বুদ্ধি 
মলশৃন্তা। হয়১*। রাম! তোমার বুদ্ধি মলশৃন্তা হইয়াছে, প্রসন্ন হই- 

'স্বাছে, এখন কেবল বিবেকাভ্যাসের অপেক্ষা আছে । ক্রিয়া বিবেকা- 

ভ্যাস ব্যতীত ফলগ্রদা হয় না১১। সমুদ্রমন্থনের পর মন্দর পর্বত যথা- 

স্থানে স্থাপিত হইলে ক্ীরোদ সমুদ্র যদ্দপ অক্ষুবন্ধ বা বিক্ষেপ বিরহিত 
(স্থির) হইয়াছিল, বিবেকাভ্যাসে মন সেইরূপ স্থির হয় ও শরতকালের 

সরোবরের ন্যায় নিতান্ত স্বচ্ছ হইয়া থাকে১২। যেমন রত্ররূপ দীপের 

শিখা অন্ধকার নিরাকরণ করতঃ উন্ভাসিত হয়, সেইরূপ, পদার্থতত্বপ্রকাশিনী 

গ্রাজ্ঞাও সমুদাক্স ব্যামোহ কজ্জল দূরীকৃত করিয়া তত্ব প্রকাশ করতঃ 

প্রজলিত হইতে থাকে১৩। সাররক যেমন বর্াচ্ছাদিত শরীর ভেদ 
করিতে অগমর্থ হয়, তেমনি, বিবেক বুদ্ধির দ্বারা ধনাদি বিষয়ের 

অসারতা প্রতীত হইলে দৈন্তদারিজ্রাদি দুর্দশার দর্শন লুপ্ত হইয়া! যায়। 
তখন আর সে সকল মন্্রাস্তিক যান। প্রদান করে না১৪। মহোপল 

যেমন সায়কপাতে নির্ভিন্ন হয় না, তেমনি, এই পুরোবর্তী ভয়ানক 

সংসার প্রাজ্ঞ পুকষের হৃদর বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না১ধ। হে 

সৌম্য! যেমন দিবপাগমে অন্ধকার দূরে পলায়ন করে, তেমনি, 

বিবেকাগমে “আগে জন্ম ?কি আগে কর্ম? দৈব প্রবল? কি পুরুষকার 

প্রবল ?” ইত্যাদিবিধ সংশয় তিরোহিত হইয়া থাকে১৬। বৎস! প্রজ্ঞা 
যামিনীর অবগানে 'আলোকোদয়ের স্টার বিচারের অনস্তর বিকসিত 

হইয়া থাকে, তাহাতে মমুদায় রাগদেষদি দোষ অত্তর্িত হয়১৭। 
অধিক কি বলিব, বিচারশীল বাক্তি সমুদ্রের স্তান্ব গম্ভীর, মেরুর গ্তাক 

ধীর ও চন্দের স্াষ সুশীতল হ্ইয়া থাকেন১৬। ও 

নন্ুব্য বিচারমার্গের অনুসরণ করিলে জ্ঞান প্রভাবে সমুদায় ভেদ- 

দৃষ্টি -দূরীভূত্ত করিয়া! জীবনুক্ত হইতে পারে। তখন তাহার বুদ্ধি শরৎ 

জ্যোৎ্মার হার ধার পর নাই নির্মল, শীতল ও স্ুুপ্রকাশ হয়১৯।২০। 

ফাগদ্ধেষ প্রভৃতি যে সকল ভয়াবহ দোষ ধূমকেতুর স্তাঁয় সর্বদা অনর্থ- 

পরম্পরা সংঘটন করে, সে সকল দোষ বিবেকরূপ আদিত্যের শমরূপ 

আলোকে উদ্ভাসিত হৃদয়াকাশে লব্প্রসর অর্থাৎ স্থান প্রাপ্ত হয় না২১। 

শরৎকালে জলধরপটল যেরূপ স্থিরভীবে পর্ধত আশ্রয় করিয়া থাকে, 

বিচারশীল পুরুষগণ সেইরূপ শান্ত ও পবিত্র হইয়া তৃষ্ণা! পরিহার পূর্ব্বক 
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অবিচর্পিভচিত্তে আত্মপদে অধিষ্ঠান করেন২ৎ। যেমন দিবসাঁগমে পিশাচ 

গণের" আনন মানি প্রাপ্ত হয় তেমনি জ্ঞান হইলে পরনিন্দা পরবিদ্বেষ 

অন্লীল বাক্য এ সকল থাকে না। সমস্তই দূরে পলায়ন করে২৩। তাহাদের" 

বুদ্ধি আত্মভিত্তিতে এরূপ দৃঢ়সংলগ্র ও ধৈর্য্য এরূপ দৃঢ়নিবদ্ধ হইতে দেখা 
যায় ঘে, বায়ু যেমন চিত্রলিখিত লতা বিচলিত করিতে পাঁরে না, 
তেমনি তীহদের বুদ্ধিকে ও ধৈর্য্যকে কোন প্রকার উৎপাত আসিয়া 

বিকৃত করিতে পারে না২৪। তত্ববিৎণ কখন বিষয়সঙ্গাত্মক মোহগর্ে 

নিগতিত হন না। কবে কোন্ পথাঁভিজ্ঞ 'পুরুষ ইচ্ছা করিয়া গভীর 

গহ্বরে পতিত হইয়াছে ?২ সাধরী স্ত্রী যেমন অন্তঃপুরচত্বরেই রূমমান| 
হন, থাকিতে ভাল বাসেন, তেমনি, সাধুলোকের বুদ্ধিও অবিরুদ্ধ কার্ষ্যে 

রত থাকে, তাহার অন্যথা হয়'ঃনা। সংশান্ত্রেরে আলোচনার দ্বার! 

ধাহাদের চিত্তচরিত্র পবিত্র হইয়াছে তাহারা সাধ্বী পতিব্রতা ও রমণীয়। 
শরীর অন্তঃপুরচত্বরে পরম পরিতোষ প্রাপ্তির ন্যায় পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া 

থাকেন। অর্থাৎ সাঁধুরা অবিরোধী কার্য্ের অন্ুসরণেই পরিতোষ লাভ 

করেন২৯। জঙ্গমুক্ত পুরুষেরা লক্ষ কোটি জগতের অন্তর্গত অনন্ত পর" 

মাঁণু সমস্ংখ্যক পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মাও অবলোকন করিয়া থাকেন। * তাহা; 

দের দুষ্টিতে সমন্তই মারার কাধ্য স্ৃতরাং কিছুই অসম্ভব নহে। যাহার 
অস্তঃকরণ মোক্ষোপায়পরিজ্ঞানে শান্তস্বভাব হইয়াছে, এই সকল ভোগ- 

বুন্দ তাঁহাকে বিষণ্ন বা আনন্দিত করিতে পারে না৯"।২৮। তিনি প্রত্যেক 

পরমাণুতে জলে তরঙ্গের স্তায় অনবরত উৎপদ্যমান স্ষ্টিপরম্পর! 

দেখিতে পান, দেখিয়। বিস্মিত হন না২৯। কার্য্যের ও ফলের শ্বরূপ 

জাঁনিতে পারেন অথচ অচেতন পাদপের ন্যায় অনিষ্টাপাতে বিরক্ত ও 

ইঞ্টলাভে হৃষ্ট হন না" । তাহারা প্রাকৃত জনের স্টায় নির্বিকার 

চিত্তে ঘদৃচ্ছাপ্রাপ্ত বিষয়েই পরিতোষের সহিত অবস্থান করেন১। 
হে রঘুকুনচন্ত্র রাম! তুমি এই শাস্ত্র সম্যক্রূপে অবগত হও ও 

গ্লোকে শ্লোকে তাত্পর্ষয পর্যযালোচন কর এবং বথাঁথ বিচার করিয়া তত্ব 

অবগত হও। গুরুতর লোকের অথব1 দ্েবতাদিগের বর অথবা শাপ 
শশা পাশাপাশি স্ছি পর পি শি শিপসপিপপেশর শপ 

শি 

* অভিপ্রায় এই যে, যেমন গরম।এু অসংখ্য, তেমনি, স্ষ্টিপরম্পরাও অসংখ্য। জ্ঞানীরা 

ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সমুদায় স্ষ্টি জ।নগৌচর করিয়া থাকেন এবং বুঝিয়া থাকেন সমুদার 

হৃষ্টিই মায়িক। 
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যেমন উক্তিমাত্রে অনুভূত হয় (বুঝা যায় বা ফল দেখা যায়), ইহ! 
সেরূপ নহে । এতছ্ুক্ত তত্বের অনুভব বা ফলদর্শন বিচারসাপেক্ষতৎ । 

'বৎস! এই শাস্ত্র কাব্যশান্ত্রের স্তায় সুখবোধ্য । ইহা নানাবিধ রসে ও 
অলঙ্কারে ভূষিত ও দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে২৩। যিনি কিধি- 

ন্মাত্র পদপদার্থবোধবিশিষ্ট তিনি ইহ! স্বয়ং অর্থাৎ আপনা আপনি বুঝিতে 

পারিবেন। না পারিলে বত্বসহকারে পঞঙ্ডিত মুখে শ্রবণ করা উচিতত৩৪। 

যাহ! বণ, মনন ও জদয়ঙ্গম করিলে মনুষ্যের তপস্তা, দান, ধ্যান ও জপ 

প্রভৃতি সমস্তই মোক্ষপ্রাপ্তির উপযোগী হয়, সেই বস্ত এঞতৎসংহিতা 

প্রব্যক্ততর আছে । সত্য সত্যই এই শাস্ত্রের পুনঃ পুনঃ অভ্যাসে ও 

পুনঃ পুনঃ পর্যবেক্ষণে জীবের চিত্তে সংস্কাব সহ অপুর্ব পাপ্ডিত্য উদ্ভূত 

হইয়া থাকেত১। তখন “আমি জষ্টা, জগৎ আমার দৃশ্ত” এই দ্রষ্ 
দৃশ্ত-বিভাগরূপ পিশাচ যন্ত্র না করিলেও কর্যোদয়ে যেমন অন্ধকারের 

উপশম হয় তেমনি আপনা আপনি উপশম প্রাপ্ত হইবে৭। ধেমন 
মনঃকলিত নগরস্থ মনগষ্যকে শোক হর্ষাদির দ্বারা নিপীড়িত হইত্তে 

দেখা যায় না, তেমনি, এই ভ্রমসমুভূত জগ প্রপঞ্চ পরিজ্ঞাত হইলে 

তখন আর ইহা পীড়াঁদারক হয না২৮। বদি জানা যায়, ইহা চিত্র- 
লিখিত সর্প, তাহা হইলে যেমন সে সর্প ভয় সমূৎপাদন করে না, 
তেমনি, এই দৃশ্ত জগতের তন্ব পরিজ্ঞাত হইলে তখন আর ইহা সুখ 
বা ছুংখ দুএর কিছুই জন্মায় না৩৯।৪*। যেমন চিত্রলিখিত সর্প পরিভ্গাত 
হইলে পরিজ্ঞানপ্রভাবে তাহার সপ্পত্ব অপগত হয়, তেমনি, এই সংসারের 
আধার পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে তখন আর ইহা থাকিতে পারে. না, 

আধারে বিলীন হইয়া বাঁয়ঃ১। ৃ 

বাম! কোমলতর পুষ্প ও পত্র স্থচীবিদ্ধা করিতে হইলে বত্রাতিশয়ের 

আবশ্তক হয় কিন্তু পরমার্থপদদ পাইতে অল্পমাত্রও আয়াস অবলম্বন 

করিতে হয় না*২। ভাবিয়া! দেখ, অর্গ পরিচালন ব্যতিরেকে পুস্পপত্রাদি 

ভেদ করিতে পারা যায় না; কিন্তু কোনরূপ শরীরচালনা না করিয়! 

কেবলমাত্র মনোবুত্তির অবরোধ দ্বারাই পরমার্থপদ লাভ করিতে পারা 
যায়৪৩। স্খাসনে উপবেশন, যথাসম্ভব ভোজন, ভোগবাসনাবিসর্জন, 

সদাচারবিরুদ্ধ পথের অনন্থুসরণ, দেশ কাল ও পাত্র অন্ুযায়ী পথের 

বিচার, সাধুসঙ্গের অনুবর্তন, মছুক্ত এই শান্জের ও অন্তান্ত মোক্ষশাস্ত্রের 
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আলোচনা, এই সকল উপায়ে ঘ*সারশান্তিজনক পরমাক্মবোধি সুমম্পন্ন 

হইয়া থাকে--যে পরমাত্মবেধ উৎপন্ন হইলে কম্মিন কালেও পুনঃসংসার- 

গীড়া হয় নাঃ51+5। বে মকল ভোগবিলাসী পাপাআ্মারা এততেও চৈতন্ট 

লাভ করে না, সংসার ভয়ে ভীত হয় না, তাহারা স্বীয় জননীর 

বিষ্টাকুমি ব্যতীত অন্ত কিছু নহে; তাহাদের নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করা 

তবিধেয়ত* | 

হে রামচন্্র! সম্প্রতি আমি যে জ্ঞানশান্ত্র বর্ন করিতেছি, তাহ। 

শ্রবগ কর৭ ইহা অতান্ত পরিশুদ্ধচিত্ত ম্হাত্মাদিগের অন্তরঙ্গ অবলম্বন । 

অগিচ, নে দুষ্টাস্থের ও পরিভাষার দ্বারা শাস্্রাথ পর্যালোচনা করা 

যায় তাহাও বণন করিতেছি, আরবণ কর৪৮।৫৯। ঘেদুষ্ট বস্তর সাধর্শয 

গ্রহণে আদুগ্ত পদার্থে বোধ উৎপাদন করা বাক্স, পঞ্িতগণ তাহাকে 

দষ্টান্ত আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন। অননুভূত পদার্থে অন্ভৃতি 

গ্রবেশ করানই দৃষ্টান্তের ফলৎ*। রাম! বিনা দৃষ্টান্তে অপুর্ব ও অজ্ঞাত 

বস্ত বুঝা, ও বুঝান যায় না। প্রদীপ ব্যতিরেকে কি অন্ধকার রজনীতে 

গৃহোপকরণ দেখিতে ও দেখাইতে 'পারা যায়? তাহা যায় নাৎ১। 

হে কাকুংস্থ! আমি তোমাকে যে সকল দৃষ্টান্তের ছারা তন্ববোধ 

প্রদান করিব, বুঝাইব, জানিবে ঘেসে সমস্তই সকারণ অর্থাৎ অনিত্য 

পদার্থ। কিন্তু ঘাহা সে সমুদায়ের গ্রাপ্য বা বোদ্ধব্য, তাহা অকারণ 

অর্থাৎ কাহার কার্ধ্যভূভ নহে (নিত্যনির্বরিকার)। অতএব, উপমাল 

উপমেয়ের অর্থাৎ দৃষ্টান্তের দাষ্টান্থিকের মধ্যে থে যে কার্ধ্যকারণতাব 

বর্ণিত হইল, বুঝিতে হইবে যে, তাহা পরব্রহ্ম ব্যতীরেকে অন্ত সমুদাঘ 

স্থানে বিদ্যমান আছে। অপিচ, ত্রহ্মাপদেশ কালে আমি তোমাকে যে 

সকল দৃষ্টান্ত দেখাইব ? বুঝতে হইবে ঘে, তাহ সর্ধাঁংশে সমান নহে। 

তাহা কোন এক সাধন্থ্য (সাদৃশ্ত ) লইয়! বলা হইয়াছে। অপিচ, তরদ্মতত্ব- 

নিরূপণার্থ যে ঘে দৃষ্টান্ত গরদর্শিত হইবে, সে সমস্তই জগনন্তর্গত; মেজন্ তাহা 

স্বপ্রজাত দ্রব্যের গ্তায় মিথ্যাৎ২1৫| বৎস! নিরাকার পরত্রদ্গে কি প্রকারে 

আকারবান্ দৃষ্টান্ত সঙ্গত হইতে গারে? ইত্যাদি ইত্য।দি কথা মৃথ 

দিগের বিকল্প কল্পনা ব্যতীত অন্ত কিছু নহে। একাদয় ব্রহ্মতর্ে 

ফোন বিকল্প স্থান প্রাপ্ত হয় না এবং অথটনঘটনাপটায়সী মায়াকে 

কোনও পুর্বপক্ষ আক্রম করিতে সমর্থ হয় না“ । তার্কিকগণ যে, হেতু 
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সাধ্যাদির অনঙ্গততা ও বিরুদ্ধতা প্রত্তৃতি দোঁৰ উদ্ভাবন করেন, সে সকল 
দেষ স্বপ্পতুল্য মিখা। জগতে উদিত বা স্থির দাঁকিতে পারে নাৎখ। 

*“ বস! ভাবিয়া দেখ, জাগ্াদ্ বন্ত ও স্বপুনৃষ্টবস্ত উভয়ের কিছুমাত্র 
গ্রাভেদ বা ইতর বিশেষ নাই। স্বগদৃষ্ট বস্ত যন্তরপ মিথ্যা, জাগ্রদষ্ট 
বস্তও তদ্রুপ মিথ্যা। বাহ! উৎপত্তির পুর্বে ও বিনাশের পর অভাব 

গ্রস্ত থাকে ও হয়, বুঝিতে হইবে, তাহ। বর্তমানেও অভাবগ্রস্ত অর্থাৎ নাই। 

স্বপূ, সণকল্প, আধ্যান, বর, শাপ ও ওষধাদির বিষয় পর্যালোচনা 
করিলে অবগ্তই জগতের স্বপ্রতুল্যতা বোঁধগম্য হইবে। তখন দৃষ্টান্ত 
ভাবের ফলোপধায়কতা দৃ& হইবে-৫৯। মোক্ষোপায় বিধাতা বাল্দীকি 

ও *অন্যান্য অধ্যান্মশান্ত্রের প্রণেতৃগণ পুর্বরামায়ণ প্রভৃতি থে সকল গ্রন্থ 
গ্রাণয়ন করিয়াছেন, সে সকল গ্রন্থে বোধ্যবোধন বিষয়ে একই রীতি বা 
ব্যবস্থা পরিগৃহাঠত হইয়াছে, জানিবে৬*। শাস্ত্র শ্রবণ করিলে জগতের 

স্বপ্নতুল্যতা বুঝা যায় সত্য) পরস্ত তাহা শীঘ্ব নহে। তাহার কারণ, 

বাক্যমা্রেই ক্রমব্িনী। যেহেতু ক্রমবন্তিনী, সেই হেতু শ্লীম্ব বুঝাইতে 
পারে না। (জগৎ মিথ্যা নহে কিন্তু সত্য, এ সংস্কার অল্প দিনে 
যায় *না। অল্পে অল্পে দীর্ঘকলে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয় )৬৯। বেহেতু জগৎ 
খাস্তবাংশে স্বপ্ন ও মনোরাজ্য প্রভৃতির সহিত সমান, সেইহেতু এবসিধ 
অধ্যাত্মশাস্ত্রে স্বপ্লাদি ব্যতীত অন্ত কোন দৃষ্টান্ত গৃহীত হয় নাই৬২। 

এতদ্বিধ অধ্যাম্মশান্ত্রে কবল বুঝাইবার নিমিত্ই কারণ ভাবের দৃষ্টান্ত 
পরিৃখীত হইয়া থাকে । স্থতরাং বুঝিতে হইবে বে, ব্রহ্ম সর্বাংশে 
ৃষ্টান্তের অনুরূপ নহেন১০। সেইজন্তই বুদ্ধিমান অধিকারীরা তত্ববোধের 
নিমিত্ত উপমেয় পদার্থে উপমানের কোন এক সাধন্ম্য গ্রহণ করিয়! 
থাকেন, সর্বসাদৃণ্ত গ্রহণ করেন না৬। বস্ত দেখাই প্রয়োজন, তাহাতে 
কেব্ল দীপালোকেরই উপযোগ। তৈল ও ৰর্ঠি প্রভৃতির উপযোগ 
নাই। একমাত্র আলোকই তাহার উপায়, তৈলাদি তাহার উপায় 
নহে১। বৎস! প্রদীপ যেমন প্রভার দ্বারা বস্ত জ্ঞান জন্মায়, তেমনি, 
উপমানের একদেশপাধন্থ্যও উপমেয়ের প্রভীতি জন্মায়ত*। দৃষ্াস্ত 
স্বীয় অংশের সামর্থে বোধ্য বিষয়ে বোধ উৎপাদন করিলে তখন “অহং 
বরহ্ধান্মি” ইত্যাদি মহাঁবাক্যের অর্থাবধারণ হইয়! থাঁকে৬*। কুতার্কিক- 
গণ বিদ্বান দ্রিগের অনুভব অপলাপ করতঃ অপবিত্র বিকল্প কল্পনার দ্বার 
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ফদাচ পরমার্থপ্রবোধযোগ্য অভিজ্ঞান নষ্ট করিতে .পারে নী । হে 
অনঘ। সেই দেই মহাবাক্য অবিচারশীল ও অজ্ঞানীর পক্ষে বৈরি ধলিয়া 

পরিগণিত হইলেও * বিচারের পর তত্বান্ভব জন্মায় বলিয়৷ মে সকল' 

আদাদের নিকট প্রমাণ । অত্যন্ত প্রেয়সী স্ত্রী (পাণিগৃহীতী ) পরমার্থশূন্ত 

বৈদিক বাক্য বলিলেও তাহা অন্মদাদির নিকট অপ্রমাণ অর্থাৎ প্রলাপ 

বাক্য মাত্র। যে বুদ্ধির দ্বারা তত্বপাক্ষাংকার ও জীবনুক্তি লাভ হয়, 

আমরা সেই বুদ্ধিকে অধ্যাম্মশাস্ত্রোক্ত শ্রোত মহাবাক্যার্থের পরিণাম- 

বিশেষ বলিয়া অবগত আছি। সে বোধ প্রত্যক্ষ ও পরম পুরুযার্থের 

আপিতীয় কাঁরণ। পরমপুরুষার্থ লাভের প্রতি মহাবাক্য শ্রবণ ব্যতীত 

কারণানস্তর নাই, ইহা আমাদের সুশ্পষ্টৰূপে জানা হইয়াছে৬৯।* | 

অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত । 
১০ ও ০৮ পাও সপে পিপিপি পিপিপি জা লি ২4 শি শশা শী? ৮ টাটা শীট 1 শি এ ৮৮ ০৯ পাশা ৩ 

+ "অহং ত্ুঙ্গান্মি' ইতাদি মহাবাকা সর্বত্যাগী হইতে বলে, সংসাবছাত করিয়! মোক্ষ 

জদ্মায়, তাহা পুনিযা জানহীন স"সাবী লোক এ সকল মহাবাক্যকে নিকৃপ্ধ ও শত মনে করে। 

৯ শানশি 



উনবি'শ সর্গ। 
নি 

বশিঠ বলিলেন, বস রামচন্দ্র! উপমান স্থলে বিশিষ্টাংশেরই সাঁধর্শয 
পরিগৃহীত হইয়া থাঁকে। অর্থাৎ যে অংশ বিবক্ষিত, সেই অংশের 
সহিত যাহার তুলনা দৃষ্ট হইবে, উপমানের সেই অংশই গৃহীতব্য। 
অন্ঠথা, উপমান ও উপমেয় উভয়কে সর্ধাংশে স্থুসদূশ বা লর্মীন করিতে 
গেলে প্রভেদ থাকে না । প্রভেদ না থাকিলেও উপমান উপমেয় ব্যবহার 

উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়১। অতএব, বিবক্ষিত প্রকার দৃষ্টান্তের দ্বারা অখণ্ড 

আন্জতত্ব প্রতিপাঁদক শান্ত্রের ভাত্পর্য্য জ্ঞান জুস্থির হইলে “অহং ত্রক্ম” 

ইত্যাদি মহাবাক্যের দ্বারা অদয়ব্রক্ষবিবয়িনী মানসী বুত্তি উদ্দিত হইয়া 

অজ্ঞান ও অজ্ঞন কল্পিত ভেদ জ্ঞানের (তুমি, আমি, জগৎ, এইরূপ 
এইরূপ জ্ঞানের) শান্তি করে। এই শান্তি অধ্যাত্সশান্ত্রে নির্বাণ নামে 
গ্রপিদ্ধ ও তাহা বিবন্ষিত দুষ্ট।ন্তের ফল২। দৃষ্টান্ত দাষ্টান্তিক লইয়া যে 
কুতর্ক আছে, তন্বজিজ্ঞান্গ দে সকল ত্যাগ করিয়া কোন এক অনুকুল 

যুক্তির অনুসরণ পূর্বক দৃঢ়তা সহকারে, যাহা অহ্ংত্রক্গাম্মি প্রভৃতি মহা- 

বাক্যের অর্থ-তাহারই আশ্রয় গ্রহণ করিবেনত । বাম! শাস্তিই পরম 

শেয়। তুমি তাহারই, উপাঞ্জনে যত্ত্রবান্ হও। অন্নই ভোক্তব্য, তাহা 
পাইলে কেমন করিয়া অন্ন প্রস্তত কবা যাইবে, কি উপায়ে তাহার 
প্রাপ্তি হয় এবং তাহা কেনই বা হম, এ সকল তর্কের গ্য়োজন কি। 

এই শান্ত্রের, কেবল সেই অনির্ধাচ্য উদ্দেস্ত বোধগম্য করাইবার জন্তই 
কোন এক এঁকদেশিক সাদৃশ্ঠ গ্রহণ পূর্বক উপমাঁন উপমেয়ের ব্যবহার 

করা হয়। সুতরাং উপমান কেবল প্রবৃত্তির ও বোধের কারণ হয়, আর 
আর অংশে অকারণ অর্থাৎ উদাসীন থাকে । “ওষধ খাও--খাইলে 

তোমার ভ্রতার মত শিখা বড় হইবে” এই উপমান বাক্য যেমন 
বালফের ওষব পান প্রবৃত্তির কারণ হয়, এবং শিখা বৃদ্ধির অকারণ 
অর্থাৎ ওষধ পান শিখা বৃদ্ধির কারণ হয় না, এতৎ শাস্ত্রের উপমানকেও 

সেইরূপ জানিবেৎ | প্রস্তরের মধ্যে এক প্রকার 2শেক থাকে, তাহারা 
বিশেষ পুষ্ট (মোটা ও বড়) ও ন্দ। এই সংসারে বিবেকনিহীন হইয়! 

২৬ 



২০২ বাশিষ্ঠমহাঁরামায়ণ ২ ১৯ দর্দ 

কেবল, মাত্র ভেগন্থথে সেই সকল ডেকের ভ্যায় কাঁলাঁতিপাত করা 
কর্তব্য নহে। দৃষ্টান্তের অন্ধুবর্তন করতঃ যাহাতে পরম পদ জয় করা, 
যায় তাহার বিষয় চেষ্টা কর! কর্তব্য এবং তদর্থে বিচাঁরশীল হওয়া ও শাস্তি 
শাস্ত্রের অনুশীলন করা অবশ্য বিধেয়”। অধিকারী নর যত্ব সহকারে 

। গরম পদ পাইবার চেষ্টা, শান্তোপদেশ গ্রহণ, মৌজগ্ঠ, গ্রজ্ঞ| ও সৎসঙ্গ, এই 
কল অবলম্বন করতঃ যথাযথ বিধানে ধর্্ার্থের অর্জন ও যাবৎ ন 

বিশ্রাস্তিস্থখ সমূত্পন্ন হয় তাবৎ আত্মতন্বের বিচ।র করিবেন। করিলে 

বিনাঁশবর্জিত তুরীয় নাঁমক পদ সম্পন্ন হইবেই হইবেশ৯। যে ব্যক্তি 

তুর্য্যবিশ্রান্তি (রহ্ষনির্বাণ) প্রাপ্ত হন, সে ব্যক্তি গৃহী হউন, যতি হউন, 
ভবসাঁগর হইতে উত্তীর্ণ হইবেন এবং তাঁহার ধঁহিক পারত্রিক সমুদাষ ফলই 

হুসম্পন্ন হইবে১*। তাঁহার কর্মে ও কন্মত্যাগে, শ্রবণে ও মননে, কিছুতেই 

প্রয়োজন থাকেনা । যেমন মন্দরক্ষোভরহিত মহাঁসাগর স্থির ভাবে 

অবস্থান করে; তেমনি, তিনিও বিকাঁরর্হিত স্থির্তায় অবস্থিতি করিয়া 

থকেন১১। 

পুরাই বলা হইয়াছে যে, বোধ্যযোধের নিঘিত্রই উপমানের এমন 
এক অংশ গ্রহণ করিতে হইবে বে যাহাঁর সদৃশ বলিবা মাত্র উপমেয়ের স্বরূপ 
প্রতীতিগোচর হইতে গারে। যাহাতে বোধ্য পদার্থ হদয়ঙ্গম কর! যা 

তাহা করাই কর্তব্য, বোধচণু হওয়া উচিত নহে১২। * ( বোধচণু_ সুখ- 
পাণিত্য ) বোধচধু। না হইরা যে কোন উপায়ে বোদ্ধব্য বস্ত বুঝিয়। 
লওয়া উচিত। বোধচঞ্চু হইলে, থণ্ডনের জন্যই মন ব্যাকুল থাকিবে, 
বৈধাবৈধ নির্ণয়ে সমর্থ হইবে না১৩। হৃদয়ের মধ্যে জ্ঞানময় আফাঁশে 
থে নিরুপদ্রব অঙ্ভূতির বস্ত বিদ্যমান আছে, যাহাঁরা তাহাতে অনর্থের 

আরোপ করে, তাঁহারা একপ্রকার বোঁধচঞ্চু । অর্থাৎ তাঁহারা তত্বজ্ঞানফল 
লইয়! বৃথা বিবাদ করে। হে সৌম্য! যে সকল অনভিজ্ঞ ব্যক্তি পাণ্ডি- 
ত্যার্দির অভিমানে কুতর্ক উদ্ভাবন পূর্বক জ্ঞান ওজ্ঞন সাধন বিষয়ের 

স্থৈরয্য দর্শনে অসমর্থ হয়, তাহারাও অন্য এক প্রকার বৌধচঞু । এই 

দ্বিতীয় প্রকারের বোধচঞ্চুরা মেঘ যেমন নির্ঘলি আকাঁশকে মমিন ও 

* চধু ₹পাখীর ঠেট। তাহা তাহাদের ফলবৃপ্ত খণ্ডনের নিমিত্ত মুখে অবস্থিত থাকে, 
অন্তঃপ্রবিষ্ট হয় না। যাহাঁদের বোধ বাজান জদয়প্রবিষ্ট হয় না, কেবল পরমত খণ্ডনের 

মিমির মুখেই অনন্থান কবে, চাঁহীবা নোপচধু। ইহার ভ।যা কথা মুখপাতিত্য। 
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আচ্ছন্ন করে তেসনি নিজ জ্ঞানকে আচ্ছন্ন ও মলিন করিয়া থাকে । 
(জ্ঞান বোঁধশক্তি বা চৈতন্তরূপী আত্মা )১৪।১৫ । লামচন্দ্র ! সমুদ্র 'যেমন্ 

'সমুদায় জলের মৃখ্য আধার, তেমনি, প্রত্যক্ছ সমুদায় প্রমাণের প্রামা- 
ণ্যের মুখ্য আশ্রয় । সেই কারণে অতঃপর আমি তাদৃশ .প্রত্যক্ষের 
বঘথাবথ লক্ষণ বর্ন করিব তাহা মনে।যোৌগ সহকারে শ্রবণ কর১৬। 

গেমন সমুদয় প্রমাণের সার ইন্দ্রির (ইন্দ্রির না থাকিলে কোনও 

প্রমাণ থকে না সুতরাং প্রমাণের সর ইদ্দ্রিয়)। তেমনি, সমুদাঁয় ইন্দ্রিয়ের 

সার চেতন (টৈতন্ত । চৈতন্ত না থ।কিলে অন্ধ ইন্দ্রিয় কি কার্ধ্য 

হইতে পারে ?) জ্ঞানিঘণ এই মুল চৈতন্তকে মুখ্য ঝ। প্রধান প্রত্যক্ষ 

বলিক। জানেন। এই চৈতন্ত নামা মুল প্রত্যক্ষের অবচ্ছেদভাব, আশ্রয়- 

ভাব ও বিষয়ভাঁ “অমি ঘট জাঁনিতেছি” এই সম্মিলিত আকারে, 

প্রক।শ পান্স এবং এ মন্ষিনিত ভিভাবের নাম ব্রিপুটা। * ত্রিপুটা বোধসিদ্ধ ঃ 
পরন্ত এ ভ্রিপুটীবোধও প্রত্যক্ষ বপিনা গণ্য১৭। ত্রিপুটীর প্রথম 

প্রকাশ হওয়।র বা উদরের নাঁম অনুভূতি, অনস্তর তাঁহার অনুগ্রকাশ 

অর্থাৎ অন্ুভবনীয়রূপের গএকাঁশ বেদন, অনস্তর খিনি জীবপদাভিধেয়, 

তিনিই মনোবৃদ্তিকূপ উপধির ঘধেগে এ তিনের পৃথক পৃথক গ্রক।শ 

( আমি, ঘট, জানিতেছি) নির্বাহ করিতেছে । সে শ্রকাশ প্রতিপত্তি নামে, 

খ্যাত। অনুভূতি, বেদন, গ্রতিপত্তি, এই তিন্ নামের অক্ষরার্থ ত্যাগ ন! 
করিয়। বে, তন্রিতয়ব্যাপী এক অবিচ্ছিন্ন স্বাদীন চৈতন্য স্করিত হয়, সেই 

চেতনা বা চৈতন্য এই অধ্যাস্মশাঙ্ের সুখ্য প্রত্যক্ষ এবং তাহাই এতৎ 

শান্ট্রো্ত স।ক্ষিটৈতন্ত । এই সাক্ষিটচৈতন্যই প্রাণধারণ কালে" জীব১৮। 
এই জীবই সংবিৎ অহং'ও গ্রত্যয় উপহ্তি হুইয়! পুরুষ অর্থাৎ প্রমাতা। 

(গ্রমাজ্ঞানের আধার )। তিনি বে সংিৎ দ্বারা আবিভূতি হন তাহারই 
অন্য নাম পদার্থ অর্থাৎ বিষয়১৯। অল যেমন তরঙ্গাদিরূপে প্রকাশিত 

হর, তদ্রপ, সেই পরমাত্মআা নামক অদ্বয় নিত্য সর্বব্যাপী ও সর্ধাবভাসক 

চৈতন্ বস্ত স্বগত সঙ্কল্প বিকল্পাদি এভৃতির সমগ্ির দ্বারা জগৎরূপে 
গ্রাকাশ পাইতেছেন২০। 

স্ষ্টির পুর্বে ইনি এক ও অকারণরূপে বিরাজিত ছিলেন, পরে 

ক ভতত/ভ।, জ্ঞান, জ্ঞেঘ, এই তিন ভাব ত্রিপুটা নামে খ্যাত | তাহা আমি, ইহা, ও দেখি- 

তেছি, এই তিন ভাবে সর্বদাই উদ্দিত হইতেছে। 
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কৃষ্টির প্রারস্তে স্ুষ্টিলীলাবশতঃ 'আপনিই আপনাতে কাঁরণভাব উ্থাপিন্ত 

করিলেনং১। দেই কারণভাব অবিচার অর্থাৎ অনির্বাচ্য অজ্ঞান। 

অনির্ধাচ্য অন্ঞান বা অধিচার, মায়ার প্রভাবে সমুখিত এবং তাহা পরম 

প্রকৃতিতে অভিব্যক্ত। মেই অভিব্যক্তিই এক্ষণে জগং২২। এখন বুঝিতে 

গারিলে যে, জগৎ আ্ম গ্রকৃতি অজ্ঞানের বপু অর্থাৎ শরীর এবং অজ্ঞান 

ও অজ্ঞান-শরীর জগৎ উভয় অভিন্ন বৈ ভিন্ন নহে। বিচার আত্মারই প্রকাশ 

বিশেষ এবং তাহা আঙ্ম(তেই আবিভূতি হর। হইব অবিচারের অর্থাৎ 

জগদ্বপুঃ অজ্ঞানের বিনাশ করে। সেই জন্যই তখন বিচারবন্ পুরুষ 

পরম মহৎ বাঁ অপরিচ্ছিন্ন এতার্ষে অব্যবহিত হন২ও। এই সময় সেই 

বিচারবান্ পুরুষ আপনাকে জানিতে পারেন এবং তখন বিচারও নিবৃত্ত 

হয় অর্থাৎ বিচার তখন নিরপেখ্য বা শন্দ।দির অবিষয়ীভূত একমাত্র 

পরত্রন্মে পর্যবসিত হয়২*। মন নৃক্তিশূন্য অর্থাৎ শান্ত হইলে তখন বুদ্ধি, 

ইন্দ্রিয় ও কর্ম, সমস্তই বাধিত হইয়া! ঘাঁয় সুতরাং তখন কাধ্য অকার্ধ্য ও 

ইচ্ছার্দি কোন কিছুর প্রয়োজন থকে না। মন ইচ্ছাদিবিহীন ও শান্ত হইলে 

বর্দেন্দ্িয়েবাও তখন অসঞ্চালিত বন্ধের সায় স্থিরভাবে অবস্থিতি করে২।২৬। 

অভ্যন্তরস্থ রজ্জু থেমন কাষ্টগ্রণালীগত (জল চলিবার নলীর আকার 

খোঁদাই করা কাঠ) দক নিশ্মিত মেন-য়ের পরস্পর শিরোবিঘট্রনের 

কারণ, তেমনি, পূর্বোক্ত লক্ষণ বেদন ভাবই (বেদনতাব- বিষয়াকার জ্ঞ।ন) 

মনে।বন্ত্র গ্রচলনেব কারণ২* | স্গনন মেমন বাযুবই অন্তর্গত, তেমনি, 

রূপাঁলেক ও মনম্বার এবং পদার্থ ও বিষষ, এ গুলিও পুর্বোন্ত বেদ. 

নের (বিষয় স্ষু্তির) অন্তগত। বাহেক্িয়ের দ্বারা বিষয় গ্রহণ রূপা 

লেক এবং মনে দ্বারা বিধয়ানুসন্ধান মনস্কার। উভয়ের আশ্রয় পদার্থ বা 

বন্ত। জগৎ এই তিনে পরিব্যাপ্ু২৮ | সেই বিশুদ্ধ সর্বা।আ। র্করূগী 

বেদন (জ্ঞান) পরতন্ব গ্রাণিকশ্মান্নারে যখন যেব্ধূপে সমুদিত হন তখন 

মেইরূপেই প্রকাশিত হন। বাহিরে যে কিছু দৃশ্ত, সমস্তই সেই 

পরতন্বের বেশ (রূপ)২৯। এই পরততৃই দেহাদি দৃশ্তাভাস দৃষ্ে 

তাহাঁতেই নিজব্ূপ ধারণ করিতেছেন অর্থাৎ জীব ভাবে প্রক!শ গাই. 

তেছেন৩*। এই সর্ধাত্মা পুরুষ যে দেশে, যে কালে, যে বস্ততে, যে 

রূপে প্রকাশমাঁন হন, সেই দেশে সেই কালে সেই বন্ততে দেই 

রূপেই তিনি বিরাঁজমান ইহা! বিজ্ঞাত হইতে হইবে১। রামচন্্র! যে 
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ভরমপ্রঘুক্ত' রঙ্জুতে সর্পজ্ঞান হইয়া থাকে, সেইরূপ, জগৎ ও সেই সর্বদর্শী 

দ্রষ্টার বৃথা দৃহ হইয়! প্রকাশ পাইতেছে। পরন্ত বিচ।বরোদয়ে ভ্রম তিরোহিত 

হইলে তখন আর এ সকল দৃশ্ত বাস্তবিক বলিয়া বোধ হইবে না। 

যেহেতু চিদ্রপী দ্রষ্টা সর্বাত্মক, সেই হেতু তাহার দৃশ্ঠতুল্য হওয়া অযুক্ত 

নহে; গ্রত্যুত যুক্ত অর্থাৎ যুক্তিপিদ্ধ। ড্রষ্টার স্বভাবেই দৃশ্তভাব আভা 

সিত হয় বলিয়া দৃশ্যভাব অবাস্তব২২। অতএব, সৃষ্টির পূর্বে অদ্বয় 

অকারণ (নিত্যসিদ্ধ) চিদ্বস্ত বিদ্যমান ছিলেন, যিনি এখন নানা কল্স- 

নায় বিরাজ করিতেছেন, তিনিই অর্থাৎ দেই পরম ততৃই মুখ্য প্রত্যক্ষ। 

এই মুখ্য প্রত্যক্ষ হইতেই অন্ুমান।দির প্রবৃত্তি এবং এই মুখ্য প্রত্যক্ষেই 

সে সকলের পর্যবসান দেখা যায়। জুতরাং অন্গমানাদি মুখ্য এত্যক্ষের 

অংশবিশেষ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। সমুদায় কথার সারার্থ এই যে, 

আত্মাই প্রমাণ সমুহের তত্ব (সার) এবং কাঁধ্য ও কারণ মিথ্যাঁতত। হে 

সাধো ! ধিনি প্রবত্বর সহকারে এই পরব্র্দের উপাসনা করেন, তিনি 

দৈব শব্দ দূরে পরিহার করিয়া স্বীর পৌরুষ বলে সেই উত্তম পদ প্রাপ্ত 

হন। হে বমচজ্্র! যাবৎ স্বীয় বুদ্ধির দ্বারা সেই অনন্তরূপ পরক্রহ্গ 

সাক্ষীঘৎকার না করিবে তাঁবৎ আচার্ষ্যপরম্পবাহ্ুসারী হইয়। বিচারপর।- 

মণ থাকিবেত৪।৩৫ | 
উনবিংশ সর্গ সমাপ্ত। 
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বশিঠ বলিলেন, প্রথমে সাধুসহবাঁ ও যোগ চর্চা এই ছয়ের দ্বারা প্রজ্ঞা 

বর্দিত করিবে। অনন্তর শাস্্রনির্দিষ্ট মহীপুরুষনক্ষণ দ্বারা আপনাকে 

মহাপুরুষ দ্পে গরিণথামিত করিবে১। যদিও একাধারে সমুদায় সদ্গুণ 

না দেখিতে গাও, তবে, যে পুরুব ঘে উত্তম গুণে শোভমান হন, সে 

পুরুষকে ইতরাপেক্ষা বিশিষ্ট বিবেচনা করিয়া সেই পুরুষের নিকট সেই 

গুণের অনুশীলন করিবে এবং তদ্বারা বুদ্ধিকে সমুন্নত করিবে২। রাম! 

শমাদিগুণশালিনী মহাঁপুরুষতা সম্যক্ জ্ঞান ব্যতিরেকে উৎপন্ন হয় নাত। 

যেমন নবাঙ্কর সকল বৃষ্টিপ্রভাবেই উপচিত হয়, মেইরূপ, জ্ঞান হইতেই 

শমাদিগুণপরম্পরা উপস্থিত হইয়া অভীঞ্ট ফল প্রসব করিয়া থাকেখ। 

যেরূপ অন্নাত্মক যজ্ঞের দ্বারা" ধান্তাদি অন্নের উৎপাদক জল বর্ষণ গ্রাছু 

ভূর্তি* হয়, তেমনি, শমাদি গুণ হইতেই তত্বজ্ঞন সধু্ত হইয়া থাকে । 

ফলতঃ সরোঁবর ও পদ্ম এই ছুএর অনুরূপ জ্ঞান ও শমাদি গুণ পর" 

পর পরম্পরের সাহাঁধ্যে পর্িবর্দিত ও পরিশোভিত হয়ত। জ্ঞান ও* 

সদ(চার পরম্পর পরম্পরের বৃদ্ধির কারণ। সদ।চার হইতে জ্ঞানের 

বৃদ্ধি এবং জ্ঞান হইতে সদাচারের গ্রাবল্য সিদ্ধ হইরা থাকে" । বুদি" 

মান্ পুরুষ গ্রজ্ঞায় ও শমাদি গুণে নিপুণ হইয়া পুরুষার্থ প্রাপ্তির অন্ত- 

রূপ জ্ঞান ও সাচার এই ছুএর অনুশীলন করিবেন” । হে তাত!জ্ঞান 

ও সাচার একত্র অন্ধুণীলিত না হইলে উভয়ের মধ্যে কোনটিই সুিদ্ধ 

হইবে ন]৯। অধিক কি বলিব, যেমন পরিপরুশালিক্ষেত্ররদ্দিণী নবী 

গীতির (গাঁনের) দ্বার৷ বিহগ সমুদয় উত্পাদিত করে ও তত্সঙ্গে গীতিজনিত 

আনন্দ অনুভব করে, সেইরূপ, কর্তৃরূপী অবর্তা ও অস্পৃহ পুরুষ জ্ঞান 

ও সদাঁচার দ্বারা সম অর্থাৎ অদ্ধয় পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন১০।৯১। 

হে রঘুনন্দন। আমি তোমার নিকট সদাচার পদ্ধতি কৌর্ডন করি- 

লাম, এক্ষণে জ্ঞান পদ্ধতি বর্ন করি, শ্রবণ কর১২। সদুদ্ধিশালী ন্র 

এই যশন্ত, আযু্য ও পুরুষার্থফলগরাদ সংশান্ত্র অভিজ্ঞ আপ্ত গুরুর নিকট 

শ্রবণ করিবেন১। জল যেমন কতক যোগে (ৰতক-নির্মল নামক 
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ফল) কলুষতা ত্যাগ করিয়া স্বচ্ছ হয়, তেমনি, তুমি ইহা মত্গ্ুকাঁশে 
অবণ করিলে তোমার বুদ্ধি নিশ্চিত মলপরিশূন্তা হইবে এবং তুমিও পরম 
পদ প্রাপ্ত হইবে১৪। হে বৎস! ইহার অন্থশীলন দ্বারা মননশীল 
ব্যক্তির অন্তঃকরণ বেদ্য বিষয়ে অনুধাবন করতঃ অনায়াসেই পরম 

পুরুষার্থ লাভ করিতে পারক হয়, এবং যাহা সর্বদা জাগরুক ও 

অথগুবূপে বিবাচিত সেই অনুস্তম পদ তাহা হইতে বিচলিত 

হয় না১৫। 

নিংশ সর্গ সমাপ্ত । 

৬ 

মুমুশ্ু ব্যবহার প্রকরণ সম্পূর্ণ। 
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